
REGULAMIN KONKURSU 
 Śniadanie na start 

 
I. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE 

 
1. Organizator i Fundator – Organizatorem i Fundatorem nagród w akcji promocyjnej 

„Śniadanie na Start” są Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 
przy ul. Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049583 przez Sąd Rejonowy w 
Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4.661.000 PLN, NIP 547-
016-88-57, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Program „Śniadanie na Start” - przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym, skierowane 
przede wszystkim do dzieci i młodzieży, którego celem jest propagowanie codziennego 
spożywania zdrowych i wartościowych posiłków, a w szczególności śniadań. 

3. Konkurs „Śniadanie na start” – dedykowany uczniom szkół podstawowych, 
przeprowadzany w szkołach za formalną zgodą Dyrektora Placówki oraz Organizatora. 
Polega na przygotowaniu śniadania przez Zespół Konkursowy i wysłanie zdjęć 
Organizatorowi. Śniadanie powinno być przygotowane z użyciem margaryny 
Śniadaniowej. Spełnienie wymagań konkursowych gwarantuje otrzymanie jednej z nagród 
przewidzianych w IV punkcie regulaminu. 

4. Zespół Konkursowy – grupa uczniów i nauczycieli wyznaczona przez Szkołę do wykonania 
Zadania konkursowego. 
 
 
II. ZASADY OGÓLNE  

 
1. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Rozpocznie się z dniem 

26.10.2020 roku. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. 
2. Konkurs rozpoczyna szkoła wyznaczona przez Organizatora. Następnie szkoła w 

porozumieniu z Organizatorem wyznacza kolejną placówkę do wykonania Zadania 
Konkursowego. Po otrzymaniu formalnej zgody Organizatora wyznaczona szkoła może 
wziąć udział w Zadaniu oraz wyznaczyć do wykonania Zadania konkursowego kolejne 
placówki. 

3. Zgoda Organizatora może być udzielona poprzez kontakt mailowy na adres: 
kontakt@sniadanienastart.pl 

4. Zadanie Konkursowe polega na przygotowaniu śniadania przez Zespół Konkursowy. 
Jednym z produktów użytych do wykonania śniadania musi być margaryna Śniadaniowa. 

5. Zadanie może  być wykonane w budynku szkoły lub w plenerze. W przypadku zdalnej nauki 

Zadanie Konkursowe (lub dalej również „Praca Konkursowa”) może zostać wykonane 

indywidualnie przez ucznia i wysłane do opiekuna który na podstawie bazy prac  przygotuje 

jeden zbiór w dowolnej formie np. „kolaż” zdjęć, prezentacja , film, itp., który następnie 

prześle do Organizatora na adres kontakt@sniadanienastart.pl  

6. Następnie Szkoła w porozumieniu z Organizatorem wyznacza koleją Szkołę. 

 



7.  Uczestnik konkursu jest zobowiązany do uzyskania zgody opiekuna prawnego 
niepełnoletniego ucznia na udział w konkursie oraz zgodę na wykorzystania jego 
wizerunku, jeżeli  w związku z uczestnictwem w konkursie zostanie on przekazany 
Organizatorowi. 

8. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża bezwarunkową zgodę na zastosowanie 
wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że Uczestnik zapoznał się 
z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu, zna jego postanowienia, a moment 
nadesłania zgłoszenia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji, a Uczestnik wyraża zgodę 
na te zmiany i nie będzie dochodził z tego powodu roszczeń. 

 
 

III PRAWA AUTORSKIE 
 

Szkoła oświadcza, że:1) udział w Konkursie nie narusza żadnych przepisów prawa, zarówno 
krajowego, jak i miejscowego 2) wyraża zgodę na posługiwanie się nazwą Szkoły na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu oraz w relacjach prasowych i medialnych oraz w materiałach 
promocyjnych dotyczących Konkursu oraz Programu Śniadanie na start 3) wyłącznymi 
współtwórcami zgłaszanej do Konkursu Pracy Konkursowej są członkowie Zespołu 
Konkursowego oraz że Szkole przysługują majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej 
oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy 
Konkursowej; 4) dostarczona Praca Konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w 
szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, dóbr 
osobistych i innych praw i dóbr prawnie chronionych; 5) w zakresie w jakim przesłana Praca 
Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych(t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.),z momentem 
przesłania Pracy Konkursowej udziela nieodpłatnie Organizatorowi licencji wyłącznej na 
korzystanie z Pracy Konkursowej oraz prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw 
zależnych do Pracy Konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich 
znanych polach eksploatacji, a w szczególności do takich czynności jak: a. utrwalanie za 
pomocą różnych technik, a w szczególności na papierze, na maszynowych nośnikach 
informacji, CD-Romach, kartach pamięci, urządzeniach pamięci przenośnej oraz innych 
nośnikach służących do przechowywania informacji w postaci cyfrowej; b. zwielokrotnianie 
za pomocą różnych urządzeń, w tym urządzeń reprograficznych, odtwarzająco-
przegrywających audio-video i technik komputerowych; c. wprowadzanie do pamięci 
komputera i sieci multimedialnej, w tym do Internetu; d. wprowadzanie do obrotu oryginału 
utworu lub jego egzemplarzy; e. obrót oryginałem albo egzemplarzami; f. najem oryginału 
lub jego egzemplarzy; g. użyczenie oryginału lub jego egzemplarzy; h. wystawienie; i. 
wyświetlenie; j. odtworzenie; k. reemitowanie; l. nadawanie za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną wraz z prawem do retransmisji; m. 
nadawanie za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do 
retransmisji w ramach platform cyfrowych; n. równoczesne i integralne nadawanie 
(reemitowanie) za pośrednictwem platform cyfrowych lub w sieciach kablowych; o. 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym; p. wykorzystanie Pracy Konkursowej do celów promocyjnych i 
reklamy Programu, w tym poprzez publikację w prasie i mediach, o charakterze lokalnym lub 
ogólnopolskim oraz w sieci Internet, w tym w social mediach; q. reemisja równoczesna i 



integralna w organizacji telewizyjnej bądź radiowej; r. retransmisja odpowiedzi lub haseł; s 
.tworzenie opracowań utworów i ich dowolne rozpowszechnianie; t. wykorzystanie utworów 
w technologii UMTS i GPRS u. wyświetlanie utworu w kinie, publikacja utworu w środkach 
masowego przekazu, v. włączenie utworu do utworu audiowizualnego; w. prawo do 
przerobienia (dostosowania) i wykorzystania utworu do oznaczania produktów pod dowolną 
marką. 
5)Praca Konkursowa może być rozpowszechniana przez Organizatora, wedle ich uznania, na 
polach wskazanych w pkt 5powyżej, anonimowo lub z podaniem nazwy Szkoły, z której 
Zespół Konkursowy stworzył Pracę Konkursową na co wyrazili zgodę rodzice członków 
Zespołu Konkursowego. 
 
IV NAGRODY  
 
1. Nagroda jest gwarantowana dla każdej Szkoły, która otrzyma nominację oraz formalną 

zgodę Organizatora Konkursu i spełni wymagania Konkursu. 
2. Organizator przewidział 1 nagrodę gwarantowaną spośród 3 do wyboru: 

 

PAKIET I – sportowy 

PAKIET II - muzyczny 

PAKIET III – plastyczny 

Każdy o wartości 500 zł netto.  

 

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inny ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy 

4. Wybrany pakiet nagród zostanie wysłany na adres wskazany przez Szkołę nie później niż 

do 30 dnia po otrzymaniu przez Organizatora materiałów wykonania zadania. 

 
V KLAUZULA RODO 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem są Zakłady 
Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o., ul. Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049583.  

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, oraz wykonanie 
obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem 
Konkursu jest: art. 6 ust 1 lit. a 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) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO) – zgoda osoby której dane dotyczą. 

4. Odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz platforma społecznościowa 
www.facebook.com.  

5. Przetwarzanie obejmuje:  



a) W przypadku osób zamieszczających komentarze pod postem konkursowym 
znajdującym się na platformie społecznościowej www.facebook.com – fanpage 
Śniadaniowa oraz osób zamieszczających komentarze pod postem 
konkursowym na Instagramie: imię (imiona) i nazwisko, nick, wizerunek 
zamieszczającego komentarz,  

b) W przypadku osób przesyłających wiadomości przy użyciu adresu e-mail 
kontakt@sniadaniowanastart.pl – przedstawiciel uczestnika: imię, nazwisko, 
adres e-mail.  

6. Dane osobowe zamieszczających komentarze i przesyłających wiadomości e-mail w 
związku z prowadzonym Konkursem, podawane są dobrowolnie. Poprzez fakt 
zamieszczenia komentarza pod postem konkursowym lub wysłania wiadomości e-mail 
przy użyciu adresu e-mail kontakt@sniadaniowanastart.pl, osoba ta jednocześnie wyraża 
ZGODĘ na ich przetwarzanie, o treści jak niżej: 

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Tłuszczowe Bielmar sp. 

z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Sempołowskiej 63 (KRS 0000049583 

NIP: 5470168857, Regon: 070487588) - moich danych osobowych, przesyłanych przeze 

mnie w związku z prowadzonym przez Administratora Konkursem  „Śniadanie na start”  

Jednocześnie mam świadomość, że: 

a) Administratorem moich danych osobowych, przesyłanych przeze mnie w związku z 
prowadzonym Konkursem „Śniadanie na start” są Zakłady Tłuszczowe Bielmar  
sp. z o.o. - które będą przetwarzać dane wyłącznie w zakresie dozwolonym 
powszechnie obowiązującymi przepisami, 

b) podanie danych jest dobrowolne  
c) zgoda udzielona jest na czas trwania Konkursu, 
d) postawą przetwarzania moich danych przez Administratora jest zgoda, 
e) udzieloną przeze mnie zgodę mogę wycofać w każdym czasie  

7. Dane osobowe: 
a) osób przesyłających wiadomości przy użyciu adresu e-mail 

kontakt@sniadaniowanastart.pl takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail będą 

przechowywane do czasu zakończenia Konkursu przez Administratora, 

b) znajdujące się w komentarzach pod postem Konkursu, takie jak: imię (imiona), 

nazwisko, nick, wizerunek zamieszczającego komentarz pod postem będą 

przechowywane przez czas prowadzenia fanpage’a przez administratora, który 

organizuje Konkurs. 

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych.  

9. Dalsze informacje dot. przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach, znajdują się 
w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.bielmar.pl/polityka-
prywatnosci/ 

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem 
przepisów. 
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11. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 
 


