REGULAMIN ANKIETY
„PRZEPISY Z ANKIETĄ”
(dalej: „Regulamin”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania Ankiety „Przepisy z Ankietą” (dalej
„Ankieta”) organizowanej przez Organizatora Ankiety, którym jest spółka prowadzona pod firmą
Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000040165, NIP: 524-10-17-996; REGON: 010898648 (dalej: „Organizator" lub
„Develey"). Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Ankiety, reguluje zasady i
warunki uczestnictwa w Ankiecie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki
Uczestników Ankiety.
2. Ankieta będzie trwała w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r
3. Ankieta organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie na stronie internetowej
Organizatora pod adresem: http://develey.pl.
4. Ankieta jest finansowana ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzona w celach
zarobkowych, lecz w celu zwiększenia popularności produktów oferowanych przez Develey.
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§2
UCZESTNICTWO W ANKIECIE
Z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b-d poniżej uczestnikami Ankiety (dalej: „Uczestnik”) mogą być wyłącznie
pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu które:
są zarejestrowani na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://develey.pl (dalej:
„Serwis"),
w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r. zarejestrują się i założą konto na Serwisie i wypełnią
wszystkie dane wymagane w odpowiedniej zakładce lub dokonały już tych czynności,
wybiorą spośród 12 (słownie: „dwunastu”) przepisów umieszczonych na stronie internetowej
Organizatora pod adresem: https://develey.pl/wiedza-i-przepisy/przepisy-od-develey/ ten
oznaczony „Wygraj Thermomix”,
wypełnią ankietę pod wybranym przepisem,
prześlą zdjęcie gotowego dania, którego przepis dotyczy, z minimum jednym produktem
asortymentu Organizatora (dalej „Zdjęcia”).
W Ankiecie nie mogą brać udziału:
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
Uczestnicy, którzy w formularzu rejestracyjnym podali nieprawdziwe lub niekompletne dane.
Udział w Ankiecie jest dobrowolny.
Z jednego Konta może korzystać tylko jeden Uczestnik.
§3
ZASADY CZESTNICTWA W ANKIECIE
Uczestnik może wybrać 1 (słownie: „jeden”) przepis, a następnie wypełnić 1 (słownie: „jedną”)
przypisaną do niego ankietę raz w miesiącu. Uczestnik może dokonać wyboru o którym mowa w zd.
1 jednokrotnie.
W ramach Ankiety Uczestnik może otrzymać 5 losów w ramach loterii promocyjnej „Tak smakuje
wygrana” (dalej „Losy”). O otrzymaniu losów Uczestnik zostanie poinformowany mailem.
Uczestnik może wykorzystać losy tylko raz.
Losy przyznane będą jedynie Uczestnikom, którzy postępują zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wypełnionych formularzy i prawo wykluczenia
Uczestnika, który łamie postanowienia Regulaminu.

6. Do Losów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu
„Tak smakuje wygrana” dostępnego na stronie https://taksmakujewygrana.pl/
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§4
DANE OSOBOWE
1.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2.
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 691980198, adresem email
ochrona.danych@develey.com.pl oraz listownie na adres biura Organizatora.
3.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Ankiety,
umożliwiania Uczestnikom udziału w Ankiecie. Ewentualny wizerunek przesłany przez Uczestnika na
zdjęciach zgłoszonych uczestnicząc w zabawie, może służyć promowaniu marki Develey. Dane osobowe
Uczestników dla tych celów Administrator przetwarza na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) o
udział Uczestnika w Ankiecie, zawartej poprzez zaakceptowania regulaminu Ankiety.
4.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą także w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi:
 prowadzenie postępowań reklamacyjnych związanych z Ankietą
 dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami
 archiwizacja dokumentacji Ankiety
 tworzenie analiz lub statystyk
 zapewnienie rozliczalności (wykazania wykonania obowiązków dotyczących ochrony danych
osobowych)
 Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, dane adresowe, adres email, telefon
jest warunkiem udziału Uczestnika w Ankiecie. Niepodanie tych danych może skutkować
brakiem możliwości udziału w Ankiecie. W pozostałym zakresie podanie danych jest
dobrowolne.
5.
Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, dane adresowe, adres email, telefon
jest warunkiem udziału Uczestnika w Ankiecie i jest warunkiem umownym. Niepodanie tych danych
może skutkować brakiem możliwości udziału w Ankiecie. W pozostałym zakresie podanie danych jest
dobrowolne.
6.
Administrator przechowuje dane osobowe przez czas trwania Ankiety, a następnie przez okres
6 lat po jego zakończeniu. W przypadku podniesionych roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do
czasu rozstrzygnięcia sporu, załatwienia reklamacji lub skargi lub przedawnienia roszczeń.
7.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz
ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora. Uczestnik może zgłosić
sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres email:
ochrona.danych@develey.com.pl lub pisząc na adres ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa z
dopiskiem „Przepisy z ankietą”
8.
Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny
z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).
9.
Uczestnik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
 przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Uczestnika;
 dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
10.
Administrator udostępnia danych osobowe Uczestników:
 podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych Uczestników w celu
realizacji Ankiety,
 Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Develey w zakresie obsługi informatycznej, prawnej,
podatkowej czy usług księgowych, audytorów, agencji reklamowych realizujące obsługę portali
czy realizację kampanii marketingowych;
 firmom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie;
 właściwym organom władzy publicznej, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów
 firmom wspierającym działalność gospodarczą Administratora i innym podmiotom (np.
podmiotom świadczącym usługi archiwizacji/niszczenia dokumentów);



portalom społecznościowym jak Google LLC i przedstawiciela w UE Google Ireland Limited,
Facebook Inc (przedstawiciel w UE Facebook Ireland Ltd) w zakresie wykorzystywania
technologii internetowej tzw. plików cookies, pikseli i innych znaczników internetowych oraz
wynikające z funkcjonalności udostępnionych przez te portale.

11.
Dane osobowe Uczestników Konkursu – w przypadku stosowania niektórych rozwiązań
technologicznych strony internetowej i sposobu jej funkcjonowania oraz analizy funkcjonowania strony
internetowej dostarczanej przez Google, Facebook i podobnie działających rozwiązań – mogą być
przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Kraj ten przynależy do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za spełniające
odpowiedni poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE)
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA/Privacy Shield
Framework). Ponadto, gdy to możliwe zawierane są odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych. W przypadku innych podmiotów z USA, które nie znajdują się liście Tarczy
Prywatności UE-USA lub są w innym kraju, odpowiedni poziom ochrony zapewniony jest za pomocą
innych prawnie wiążących i egzekwowalnych instrumentów uznawanych przez Komisję Europejską
takich jak Standardowe Klauzule Umowne. W innym przypadku nie jest przewidywany taki transfer..
12.
Dane osobowe Uczestników dla potrzeb realizacji Konkursu czy w zakresie działania stron
internetowych Develey, takich jak analizy ruchu, ofertowania Develey może dokonywać profilowania.
Polega ono na ocenie, jakimi usługami możecie być Państwo zainteresowani, na podstawie
podejmowanych na stronie czy w sklepie działań. Profilowanie, którego Organizator dokonuje, nie
skutkuje podejmowaniem automatycznych decyzji wywołujących wobec Uczestników skutki prawne lub
wpływających na Uczestników w podobnie istotny sposób, a ma pomóc Develey w lepszym
dostosowaniu produktów i usług do oczekiwań konsumentów.
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§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Ewentualne reklamacje co do przebiegu Ankiety mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora
każdorazowo nie później niż 14 dni od dnia zakończenia Ankiety. O zachowaniu terminu do składania
reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię,
nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych
nieprawidłowości.
Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji
Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od
daty rozpatrzenia reklamacji.
§6
PRAWA AUTORSKIE
Uczestnik Ankiety z chwilą przesłania Zdjęcia oświadcza, iż posiada w stosunku do niego pełnię praw
autorskich. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Zdjęcia oświadcza, iż dysponuje wszelkimi
prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z
nadesłanego zdjęcia przez Organizatora na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania
Zdjęcia w prasie oraz Internecie.
Uczestnik, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zdjęcia, które zostały przez tego Uczestnika
zgłoszone do udziału w Ankiecie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez
Organizatora w związku z opublikowaniem pracy w szczególności do poniesienia opłat za ich
zamieszczenie i udostępnienie w prasie oraz w Internecie na rzecz autorów, współautorów i/lub
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
W przypadku, gdy w ramach zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik
zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych na Zdjęciach, bądź w przypadku osób
niepełnoletnich – zgody wszystkich opiekunów prawnych- na rozpowszechnianie ich wizerunku w
sieci Internet.

4. Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu
ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi
przysługującymi im prawami do Zdjęć i wizerunków.
5. Nadesłanie Zdjęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rzecz Organizatora na nieodwołalne
i nieodpłatne wykorzystywanie wizerunków osób przedstawionych na przesłanych Zdjęciach oraz do
wielokrotnego ich wykorzystywania, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną
techniką, obróbkę i powielanie wykonanych prac na serwisach internetowych prowadzonych przez
Organizatora.
6. Nadesłanie Zdjęć jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieodpłatnej
w zakresie praw majątkowych do korzystania z fotografii. Uczestnik udziela Organizatorowi
zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Zdjęć tj.
w szczególności
przeróbek i adaptacji. Udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
następuje z chwilą przesłania zgłoszenia do udziału w Ankiecie.
7. Licencja o której mowa powyżej dotyczy wykorzystania Zdjęć, w całości, jak i we fragmentach, w kraju
i poza jego i obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie Zdjęcia techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową i drukarską,
b) wprowadzanie do obrotu oraz dystrybucję.
c) publiczne udostępnianie,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych i Internetu,
e) wystawienie, wyświetlenie,
f) reklama, promocja,
g) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnych, sieci IP, sieci zamkniętych i otwartych,
h) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w tym udostępnianie ich w całości lub we fragmentach w Internecie, a w szczególności w
ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych.
8. Nadesłanie Zdjęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi na publikację w serwisie
internetowym imienia i nazwiska Uczestnika.

1.

2.
3.
4.

a

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Ankiety, jeśli
jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Ankiety. W takim
przypadku Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestników Ankiety o treści
zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak aby każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania
się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w niniejszej
Ankiecie lub odstąpienia od udziału w niej.
Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Ankiety określa niniejszy Regulamin oraz
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Udział Uczestnika w Ankiecie oznacza akceptację przez niego zasad Ankiety zawartych w niniejszym
Regulaminie.
Niniejszy Regulamin został udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej
pod adresem www.develey.pl do dnia zakończenia Ankiety.

