
REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOK’U „Moje zbiory z MAS SEEDS” (zwany dalej Regulaminem)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu jest �rma MAS Seeds Polska z siedzibą w Poznaniu, ul. Pokrzywno 3A, 61-315 
Poznań, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i 
obowiązuje do czasu jego zakończenia.
1.3. Konkurs organizowany będzie w dniach od 14.12.2020 r. do 28.12.2020 r.
1.4. Celem Konkursu jest wyłonienie 6 laureatów, którzy w komentarzach do posta zamieszczonego w dniu 
12.12.2020 opublikują najciekawsze zdjęcie z swojego pola z jedną z odmian �rmy MAS SEEDS: kukurydzy / 
rzepaku / słonecznika / lucerny. 
1.5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
1.6. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MAS SEEDS oraz członkowie ich rodzin. Przez członków 
najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, 
małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.
2. ZASADY UCZESTNICTWA
2.1. Każdy uczestnik może opublikować dowolną ilość zdjęć konkursowych oraz dowolną ilość komentarzy.
2.2. Termin publikacji zdjęcia mija w dniu 28.12.2020 r.
2.3. Organizator Konkursu informuje Uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane 
na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie 
w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu 
swoich danych oraz ich poprawiania.
2.4. Laureatami nagród zostanie 6 Uczestników, którzy w trakcie trwania Konkursu opublikują post ze 
zdjęciem konkursowym na o�cjalnym pro�lu MAS SEEDS Polska w serwisie FACEBOOK.
2.5. Organizator przewiduje następujący nagrody. 
Miejsca od 1-6: 
Zestaw : Kubek z logo, Czapeczka MAS SEEDS, kalendarz MAS SEEDS 2021 (o wartości 60 zł)
3. KOMISJA KONKURSOWA
3.1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła Komisję oceniającą składającą się z pracowników 
MAS Seeds Polska.
3.2. Zadaniem komisji konkursowej jest:
Ocena wykonania zdjęcia zgodnie z zasadami konkursu oraz kreatywności autora  w/w zdjęcia
3.3. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na o�cjalnym pro�lu MAS SEEDS Polska na Facebooku 
dnia 29.12.2020 r.
4. ROZLICZENIE Z TYTUŁU PODATKU OD NAGRÓD ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM
4.1 Wartość przekazanych w ramach Konkursu nagród przekazanie korzysta ze zwolnienia z podatku docho-
dowego od osób �zycznych (art. 30 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 68 i 68a Ustawy z dnia 26 lipca 
1991 roku o podatku dochodowym od osób �zycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1387).



5. PRZEKAZANIE NAGRÓD
5.1. Po uzyskaniu przez Uczestnika uprawnień do odbioru nagrody, Organizator w ciągu 7 dni poinformuje 
go o tym fakcie. Lista wszystkich zwycięzców opublikowana zostanie najpóźniej w dniu 30.12.2020 r. na 
o�cjalnym pro�lu �rmy MAS SEEDS Polska w serwisie Facebooku.
5.2. Uczestnik w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wygranej zobowiązany jest przekazać Organiza-
torowi informacje potrzebne do wysyłki nagród tj: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz 
numer telefonu.
5.3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących 
po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególno-
ści za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
5.6 W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięz-
cy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie �kcyjnych pro�li prywatnych w serwisie 
Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
6.1 Uczestnicy Konkursu wysyłając zgłoszenie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez �rmę MAS SEEDS 
Polska ich danych osobowych na potrzeby handlowo-marketingowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku 
Konkursu jest MAS SEEDS Polska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań. Każdy Uczest-
nik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
7. FACEBOOK
7.1 Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności publikowanych treści.
7.2 Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook 
ani z nim związana.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
przepisy prawa.
8.2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatora.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o 
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.


