
Definicje 
Użytym w treści niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – spółka pod firmą OS3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-867 Warszawa, 
ul. Aleja Jana Pawła II nr 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203860, będąca podatnikiem podatku od towa-
rów i usług, posiadająca NIP 642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404 000 złotych, organizują-
ca Plebiscyt na zlecenie Zlecającego. 

2. „Zlecający” – Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, (adres: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice), wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374678, NIP: 4970063144, REGON: 080287781, kapitał zakładowy 
23 500 000 zł (wpłacony w całości), nr BDO: 000037671.

3. „Plebiscyt” – opisany niniejszym Regulaminem Plebiscyt, którego celem jest wyłonienie Laureata Internautów Konkursu, na 
zasadach opisanych niniejszym Regulaminem.

4. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Plebiscytu, wiążący dla Organizatora, Zlecającego oraz Głosujących, reguluje zasady i warunki 
Plebiscytu, w szczególności określając warunki głosowania na Laureata Internautów Konkursu.

5. „Konkurs” – Konkurs pod nazwą „Pojedynek Smaku” organizowany przez Organizatora na zlecenie Zlecającego, w okresie od  
25 stycznia 2021 roku do 15 marca 2021 , na zasadach opisanych regulaminem zamieszczonym pod adresem: 
https://www.pojedyneksmaku.pl/regulamin-konkursu.html.

6. „Marka” – marka Duda Nasze Polskie.

7. „Strona konkursowa’ lub zamiennie „LP” – landing page dedykowany akcji promującej Markę (Konkurs) pod domeną  
https://www.pojedyneksmaku.pl.

8. „Głosujący” – użytkownik sieci Internet spełniający warunki uprawniające do głosowania w Plebiscycie, opisane treścią Regula-
minu, który oddaje swój głos (głosy) w Plebiscycie.

9. „Rozporządzenie” lub zamiennie „RODO” – 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.

Preambuła
Zważywszy na fakt, iż :
 y Zlecający postanowił o ufundowaniu w Konkursie dodatkowej nagrody dla Laureata wyłonionego przez Internautów;
 y Uczestnicy Konkursu (15 Influencerów) wyrazili wolę ubiegania się o nagrodę dla Laureata wyłonionego przez Internautów;

Organizator organizuje Plebiscyt na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Plebiscyt odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Zasady głosowania na Laureata Internautów określone są w Regulaminie. 

3. Plebiscyt zostanie zrealizowany za pośrednictwem Internetu, LP.

4. Prawo udziału w Plebiscycie przysługuje Uczestnikom Konkursu (Influencerom), którzy wyrazili wolę uczestniczenia w Plebiscycie.

5. Informacje o Plebiscycie zawarte w jakichkolwiek materiałach informacyjnych i promocyjnych mają jedynie charakter pomocni-
czy; zakres uprawnień i obowiązków Organizatora oraz Głosujących określa Regulamin.

6. Celem Plebiscytu jest wyłonienie Laureata Internautów Konkursu w drodze głosowania, na zasadach opisanych Regulaminem. 

7. Zasady ustalania wyników Plebiscytu opisane są w § 4 – § 5 Regulaminu.

8. Niniejszy Plebiscyt, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy 
o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

§ 2. Nominowani
1. Plebiscyt nie ma charakteru powszechnego – nominowanymi do rywalizacji o zwycięstwo w Plebiscycie są Influencerzy, o którym 

mowa w Preambule Regulaminu w zw. z postanowieniami § 1 ust. 4 Regulaminu (15 osób).

2. Sylwetki Uczestników Plebiscytu prezentowane są na stronie https://pojedyneksmaku.pl/nagroda-publicznosci.html.

§ 3. Termin
1. Głosowanie odbywa się w okresie od 19 marca 2021 r. do 25 marca 2021 r., na Stronie konkursowej.

2. Ogłoszenie wyników Plebiscytu (tytuł Zwycięzcy Plebiscytu) nastąpi w dniu 26 marca 2021 r. na Stronie konkursowej.
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§ 4. Zasady głosowania
1. Uprawnionymi do głosowania (oddania głosu w Plebiscycie) są wszyscy Użytkownicy sieci Internet. 

2. Każdy Głosujący może oddać wyłącznie jeden głos na dobę (raz na 24 godziny).

3. Głosujący może oddać swój głos raz na 24 godziny stale na tego samego Uczestnika Plebiscytu lub w poszczególnych dobach na 
różnych Uczestników Plebiscytu.

4. Sumowane są wszystkie głosy oddane przez Głosujących w okresie głosowania (§ 3 ust. 1 Regulaminu), przy czym z uwzględ-
nieniem zakazu korzystania z jakichkolwiek niedozwolonych metod oddawania głosów (w tym podejmowanie prób złamania 
zabezpieczeń mechanizmu głosowania lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń Strony konkursowej, korzystanie z narzędzi 
pozwalających uzyskiwać wyniki w sposób zautomatyzowany, korzystanie z automatycznych programów, skryptów etc. narzu-
cających głosy, zmiany adresów IP umożliwiające zwiększenie częstotliwości oddawania głosu przez tego samego Głosującego, 
podejmowanie innych prób wpływu na częstotliwość oddawania głosów, blokowanie dostępu do Strony konkursowej innym 
Głosującym, etc.).

5. W przypadku gdy Organizator poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do naruszenia przez Głosującego zasad oddawania głosów 
(w szczególności naruszenie częstotliwości oddawania głosu, korzystanie z automatycznych programów, skryptów, etc., zmiany 
adresów IP umożliwiające zwiększenie częstotliwości oddawania głosu przez tego samego Głosującego, podejmowanie innych 
prób wpływu na częstotliwość oddawania głosów, blokowanie dostępu do Strony konkursowej innym Głosującym, etc.) Organi-
zator jest uprawniony do powzięcia decyzji o umorzeniu głosów, co do których istnieje podejrzenie o ich zgromadzeniu w sposób 
niedozwolony. Decyzja Organizatora w kwestii opisanej zdaniem poprzedzającym jest wiążąca przy czym Uczestnikowi Plebiscytu 
przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej na drodze sądowej.

6. Uczestnicy Plebiscytu rywalizują w głosowaniu o zajęcie pierwszego miejsca w Plebiscycie i o nagrodę Internautów Konkursu, 
opisaną w § 6 ust. 1 Regulaminu. 

§ 5. Wynik Głosowania
1. Głosowanie prowadzi do wyłonienia Zwycięzcy Plebiscytu.

2. Przy obliczaniu wyników w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie ważne (tzn. oddane zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu) głosy oddane za pomocą Strony konkursowej.

3. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje Uczestnik Plebiscytu, który uzyskał najwyższą ilość głosów Głosujących. 

4. W przypadku gdy co najmniej dwóch Uczestników Plebiscytu uzyska identyczną ilość głosów, dla wyłonienia Zwycięzcy Plebiscytu 
zastosowanie znajduje kryterium dodatkowe – czas; w przypadku zbiegu ilości głosów zwycięzcą Plebiscytu będzie Uczestnik, 
który daną ilość głosów uzyskał w dacie wcześniejszej.

5. Wynik Plebiscytu – ogłoszenie Zwycięzcy – nastąpi w formie i terminie wskazanym w § 3. ust. 2 Regulaminu.

§ 6. Nagroda
1. Zwycięzcy Plebiscytu zostanie przyznana następująca nagroda: nagroda rzeczowa: blender BRAUN MQ9047, o wartości 499,00 zł 

(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto oraz dodatkowa Nagroda pieniężna z jej przeznaczeniem na zryczał-
towany podatek w myśl postanowień ust. 2 poniżej w wysokości 55,00 zł (pięćdziesiąt pięć złotych) – łączna wartość nagrody dla 
Zwycięzcy wynosi 554,00 zł (pięćset pięćdziesiąt cztery złote) brutto.

2. Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie będzie wypłacona Zwycięzcy Plebiscytu lecz pobrana (potrą-
cona) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagrody (rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej) wygranej w Plebiscycie przez Zwycięzcę. 
Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od 
nagrody (rzeczowej i pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego. 

3. Fundatorem nagrody dla Zwycięzcy Plebiscytu jest Zlecający.

§ 7. Wydanie Nagrody
1. Nagrody w Konkursie zostaną wydane przesyłką pocztową lub kurierską na adres Zwycięzcy podany przez niego w umowie zawar-

tej z Organizatorem w zw. z Konkursem, w terminie do 21 dni po ogłoszeniu wyników głosowania.

2. Organizator i Zlecający wnoszą o zachowanie przez Zwycięzcę środków ostrożności i norm bezpieczeństwa przy odbiorze przesyłki 
w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

3. Nagroda w Plebiscycie zostanie wydana wyłącznie Zwycięzcy Plebiscytu tj. prawa do Nagrody w Plebiscycie nie można przenieść 
na inną osobę, przed jej odbiorem od Organizatora.

4. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na 
piśmie. 

5. Nagrodę wydaje Organizator, który wydając Nagrodę może działać za pośrednictwem Zlecającego lub podwykonawców.

6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani też prawo do zamiany nagrody na inną 
rzecz lub ekwiwalent pieniężny.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zwycięzcę błędnych danych adresowych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki właściwie zaadresowanej (tzn. wedle po-
danych przez Zwycięzcę danych). Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do 
dyspozycji Zlecającego.

9. Nagrody wydawane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 



§ 8. Dane osobowe
1. Oddanie głosu nie wymaga podawania przez Głosującego danych osobowych; system głosowania rejestruje adres IP Głosującego.

2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane zgodnie z RODO i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, na udział w Konkursie, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie 
uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

4. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Plebiscytu, 
wyłonienia Zwycięzcy, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Plebiscytu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat.

6. Administratorem danych osobowych Uczestników Plebiscytu jest Organizator tj. OS3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867 
Warszawa), Aleja Jana Pawła II, 27. 

7. Organizator może powierzyć Zlecającemu przetwarzanie danych w zakresie (celu) koniecznym do przeprowadzenia Plebiscytu, 
wydania nagrody, rozpatrzenia reklamacji. 

8. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentu-
alne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika 
z powszechnie obowiązujących przepisów. 

9. Administrator informuje, że dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym 
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Admini-
stratora.

10. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do: 
 y dostępu do danych;
 y sprostowania danych;
 y żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 y zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
 y wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 y przenoszenia danych;
 y cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonane na jej podstawie przed jej 

cofnięciem.

11. Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Uczestnik winien się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl. 

§ 9. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora 

(00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 27) przez cały czas trwania Plebiscytu oraz w terminie 14 dni od daty zakończenia Plebi-
scytu, z dopiskiem: „Plebiscyt. Pojedynek Smaku”.

2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data stempla nadania reklamacji.

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane. 

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklama-
cję, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania 
reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej.

6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia roszczeń 
na zasadach ogólnych. 

§ 10. Postanowienia końcowe
Wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Plebiscytu lub Głosującymi 
w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Regulaminu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzysta-
niem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności 
jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty 
ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi/ Głosującemu przysługuje prawo 
dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
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