
 

REGULAMIN KONKURSÓW INTERNETOWYCH 

NA PORTALU KUCHNIABEZGLUTENOWA.PL 

§ 1 Informacje podstawowe 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursach 

kulinarnych na portalu kuchniabezglutenowa.pl (zwanym dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie 

Bezglutenowej, z siedzibą w Warszawie, 02-791 ul. Na Uboczu 28 U-C4, NIP: 951 220 

67 61, KRS: 0000 2737 81 (dalej: “Stowarzyszenie” lub “Organizator”). 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora kuchniabezglutenowa.pl (dalej: “Serwis internetowy” lub “Portal”). 

4. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przepisu na bezglutenowe danie (dalej: 

“Przepis”), wykonaniu potrawy na podstawie danego przepisu oraz zrobieniu zdjęcia 

gotowej potrawie, opublikowaniu go na Portalu oraz zgłoszeniu do aktualnej edycji 

Konkursu według instrukcji zamieszczonej na stronie konkursowej.  

5. Konkurs jest organizowany cyklicznie. Szczegółowe informacje na temat aktualnej 

edycji Konkursu znajdują się na stronie Konkursu na łamach Portalu. 

6. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych Użytkowników Portalu, spełniających 

wymagania określone w niniejszym Regulaminie (dalej zwanych: “Uczestnikami” lub 

“Uczestnikiem”). 

7. Głosowanie na zgłoszone do konkursu Przepisy odbywa się za pośrednictwem Portalu, 

według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. W procesie głosowania mogą 

brać udział wyłącznie zalogowani Użytkownicy Portalu (dalej zwani: “Głosującymi”). 

8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 

zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w Konkursie.   

 

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.   

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału:  

a) pracownicy Stowarzyszenia, 

b) członkowie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie 

Bezglutenowej, 

c) moderatorzy i administratorzy Portalu, 

d) członkowie rodzin wyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa 

powyżej rozumie się: rodziców, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, 

dzieci i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.  

e) przepisy wstawione przez konta firmowe (producentów żywności) 

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy Portalu.  



5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 

zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w Konkursie. 

§ 3 Zasady Konkursu 

1. Każda edycja konkursu składa się z następujących etapów: 

a) zgłaszanie Przepisów przez zalogowanych Użytkowników, 

b) głosowanie, 

c) podliczanie głosów i ogłoszenie zwycięzcy - w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia 

głosowania, 

d)  rozdanie nagród, ekspozycja wygranego Przepisu na stronie głównej Portalu.  

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu Przepisy opublikowane na łamach Portalu w 

trakcie trwania etapu zgłaszania przepisów danej edycji konkursu. 

3. Treści zamieszczone przez Użytkownika muszą spełniać wymagania Regulaminu 

Portalu. 

4. Zgłaszane Przepisy muszą spełniać kryterium tematyczne dla danej edycji. Kryteria 

tematyczne są podawane do wiadomości Użytkowników na stronie konkursowej. 

5. Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji z Konkursu Przepisów, które 

nie spełniają kryterium tematycznego danej edycji. 

6. Każdy z głosujących może oddać maksymalnie 3 głosy na 3 różne Przepisy zgłoszone do 

Konkursu (zastrzegając brak możliwości oddania więcej niż 1 głosu na wybrany 

Przepis). 

7. 10 przepisów, które podczas głosowania użytkowników portalu otrzyma największą 

liczbę głosów, przechodzi do kolejnego etapu, w którym będą one oceniane przez jury. 

Każdy z jurorów przyzna poszczególnym przepisom punkty od 1 do 10. Trzy przepisy, 

które otrzymają najwyższą liczbę punktów zostaną nagrodzone. 

8. Ogłoszenie wyników Konkursu odbywa się na Portalu w ciągu 3 dni roboczych od 

zakończenia etapu oceny jury. 

9. Zdjęcie zwycięskiej potrawy, która zajęła 1 miejsce, widnieje na stronie głównej Portalu 

do czasu zakończenia kolejnej edycji konkursu, podpisane nazwą profilu. 

 

§ 4 Nagrody 

1. Wygrywa Przepis, który otrzyma największą liczbę głosów w procesie oceny przez jury 

i otrzymuje tytuł “Najlepszego przepisu (nazwa edycji)”. 

2. Uczestnik, którego przepis otrzyma największą liczbę głosów (dalej zwany: 

“Zwycięzcą”) zdobywa główną nagrodę dla danej edycji (wskazaną na stronie 

Konkursu). 

1. Oprócz Nagrody Głównej przeznaczonej dla 1 miejsca, przewidziano nagrodę dla 2 i 3 

miejsca.  

2. Nagrody dla 2 i 3 miejsca zostaną przyznane według ilości zgromadzonych głosów 

podczas etapu oceny jury. 



3. Informacja o zdobyciu nagrody zostanie przekazana Zwycięzcom drogą mailową do 3 

dni roboczych od dnia zakończenia etapu oceny. 

4. Zwycięzcy są zobowiązani w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o 

zwycięstwie do przekazania wskazanych przez Organizatora danych kontaktowych 

niezbędnych do przekazania nagrody. 

5. Niedotrzymanie terminu wskazanego w pkt. 5§4 lub podanie nieprawidłowego adresu 

lub innych danych koniecznych do wysyłki, skutkuje utratą prawa do nagrody.  

6. W przypadku dyskwalifikacji Zwycięzców ze względu na złamanie regulaminu np. 

poprzez nieuprawnione uczestnictwo w konkursie (§2, pkt. 2-4), ingerencję w 

mechanizm konkursu lub łamanie zasad fair play (§5, pkt. 2), nagroda zostaje 

przekazana na poczet Użytkownika, który zajął kolejne miejsce, zgodnie z ilością 

oddanych głosów.  

7. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcom do 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

niezbędnych informacji przez Organizatora, na wskazany przez niego adres. 

8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny (nie jest możliwe wypłacenie 

równowartości nagrody) albo na inną nagrodę. Nie jest możliwe przeniesienie prawa 

do nagrody na rzecz osoby trzeciej. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. 

Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W 

przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, pozostaje ona do wyłącznej 

dyspozycji Organizatora.  

9. Jeden użytkownik może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę w danej edycji konkursu. 

Jeżeli kilka przepisów użytkownika będzie miało kolejno największą liczbę 

zgromadzonych głosów, przy nagradzaniu brany jest pod uwagę przepis z największą 

liczbą głosów. 

10. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terytorium Polski. 

 

§ 5 Odpowiedzialność 

1. Organizator może wykluczyć Użytkownika z udziału w Konkursie w przypadku 

naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Użytkownicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu 

lub działają w sprzeczności z zasadami fair play, zostaną zdyskwalifikowani. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie 

bez podania przyczyny. 

4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników 

Konkursu oraz Głosujących.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z 

opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego 

podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, na które 

zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.   

6. Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiadają Moderatorzy. 



 

§ 6 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na 

Diecie Bezglutenowej, z siedzibą przy ul. Na Uboczu 28 U-C4, 02-791 w Warszawie, 

NIP: 951 220 67 61, KRS: 0000 2737 81. 

2. Zwycięzca wyraża zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych 

(w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych) przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, jako 

administratora danych, w celach związanych z realizacją konkursu. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

otrzymania nagrody. 

4. Wybory Głosujących są traktowane jako poufne, anonimowe i mogą być 

przedstawiane wyłącznie w postaci zbiorowych zestawień statystycznych. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu 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). 

6. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@celiakia.pl. 

7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko 

b) adres e-mail 

c) numer telefonu 

d) adres do korespondencji (wysyłki nagrody) 

mailto:inspektor@celiakia.pl
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9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Zwycięzca Konkursu zezwala na opublikowanie jego nazwy profilu, imienia i  inicjału 

nazwiska (publikacja nazwiska wyłącznie za zgodą Zwycięzcy) w celu informowania 

(także na stronie celiakia.pl, kuchniabezglutenowa.pl oraz mediach społecznościowych 

Organizatora) o wynikach konkursu. 

11. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów, czyli na czas trwania konkursu oraz przesłania 

nagrody zwycięzcy. 

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności 

uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

3)nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie. W związku z tym zaleca 

się regularne sprawdzanie najnowszej wersji Regulaminu, która jest dostępna na stronie 

internetowej kuchniabezglutenowa.pl.  

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają aktualnym przepisom prawa.  

3. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym 

Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie 

właściwy będzie sąd zgodnie z właściwością ogólną. 

4. Regulamin obowiązuje od 07.09.2021. 

 

Warszawa, wrzesień 2021 r. 

 

http://celiakia.pl/
http://www.kuchniabezglutenowa.pl/

