
REGULAMIN KONKURSU „Wspólnie z Lesaffre” 
 
1.Postanowienia ogólne 
1.1 Organizatorem konkursu  „Wspólnie z Lesaffre” [„Konkurs”] jest Lesaffre Polska SA z 
siedzibą w Wołczynie 46-250, ul. Dworcowa 36, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, pod numerem KRS 
0000224921, NIP 751 13 43 348, [„Organizator"]. 
1.2 Fundatorem nagród w konkursie jest Lesaffre Polska SA z siedzibą w Wołczynie 46-
250, ul. Dworcowa 36, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Opolu, pod numerem KRS 0000224921, NIP 751 13 43 348 REGON 
531172260, kapitał zakładowy 25 924 300,00 PLN [„Fundator"]. 
1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.4 Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z harmonogramem: Przesyłanie zgłoszeń – 
11.04.2021; Ogłoszenie zwycięzców – 26.04.2021. 
1.5 Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
1.6 Celem Konkursu jest promocja Fundatora jako społecznie odpowiedzialnego 
pracodawcy poprzez wybór i finansowe wsparcie realizacji zwycięskich zadań 
konkursowych o charakterze projektów społecznych. 
1.7 Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej pod adresem www.lesaffre.pl, zakładka: Co nas wyróżnia? 

1.8 Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego 
Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
Konkursie. 
1.10 Konkurs nie jest grą hazardową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 
2.Warunki uczestnictwa 
2.1Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zespoły uczestników składające się z dwóch 
do sześciu osób [„Zespół”]. Każdy z Uczestników może wchodzić w skład jednego 
Zespołu. 
2.2 Uczestnikami Konkursu [„Uczestnik”] mogą być wyłącznie osoby fizyczne:  
2.2.1 mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące 
zrzeszone w ramach instytucji, takich jak np. fundacje, szkoły czy domy kultury, 
działających na terenie gminy Wołczyn.  
2.3 Warunkiem zgłoszenia Zespołu do udziału w Konkursie jest: 
2.3.1poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego[„Formularz”] dostępnego na 
Stronie Konkursowej, w terminie od 15/03/2021 od godziny 00:01 do 11/04/2021 roku do 
godziny23:59. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
2.3.2 Wyrażenie zgody na publikację informacji o wzięciu udziału w Konkursie; 
2.3.3 Wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej 
na adres mailowy podany przez Zgłaszającego; 
2.3.4 Wyrażenia zgody na opublikowanie zadania konkursowego na Stronie 
Konkursowej; 
2.3.5 Złożenie przez Zgłaszającego oświadczenia, że osoby, których wizerunek został 
wykorzystany w pracy konkursowej wyraziły nieodwołalną i nieodpłatną zgodę na 
zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie i jej publikację  na Stronie Konkursowej i 
materiałach komunikacji Lesaffre Polska SA 
2.3.6 Złożenie przez Zgłaszającego oświadczenia, że Zespół jest twórcą rozwiązania 
zadania konkursowego, stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 
z późn. zm.) –zwanej dalej „Ustawą”, oraz że posiada w stosunku do Utworu wszelkie 

http://www.lesaffre.pl/


prawa oraz, że nie narusza on żadnych praw przysługujących osobom trzecim, w 
szczególności ich dóbr osobistych i praw autorskich. 
2.4 Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia Uczestnika do 
udziału w Konkursie lub wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jeżeli jego 
zachowanie lub wypowiedzi w trakcie brania udziału w Konkursie lub przy jego okazji lub 
treści zawarte w odpowiedzi na zadanie konkursowe, m.in.: 
2.5.1 Wyrażają treści wulgarne lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby 
trzeciej; 
2.5.2 Godzą w wartości religijne, społeczne lub inne powszechnie przyjęte dobra lub 
normy społeczne; 
2.5.3 Naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. 
2.5.4 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki 
określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia 
określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia 
określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak 
również podania adresu placówki i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie 
warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa 
spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może 
spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym 
wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w punkcie 4 poniżej. 
2.5.5 Zgłoszenie udziału w Konkursie [„Zgłoszenie”] musi być dokonane w sposób 
wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia udziału 
spowoduje nieważność Zgłoszenia do Konkursu. 
 
3 Przebieg konkursu 
3.1 Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. 
3.2 W Etapie I zadaniem Uczestników jest: 
3.2.1 Opracowanie koncepcji projektu społecznego  
3.2.1.1 w kategorii: Społeczeństwo, ekologia, kultura obejmującej takie zagadnienia jak 
działania prospołeczne, prozdrowotne i ekologiczne, a także edukację i kulturę. 

3.2.1.2 możliwego do zrealizowania wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 
3.2.1.3 możliwego do zrealizowania w Instytucji, o której mowa w punkcie 3.3.  
3.2.2 zgłoszenie Projektu za pomocą Formularza na Stronie Konkursowej; 
3.2.3 załączenie do Formularza prezentacji(w formacie ppt lub pdf, nie dłuższej niż 10 
slajdów, o wielkości do15 MB); 
3.3 Do udziału w Konkursie zgłaszać można Projekty, których intencją jest wsparcie 
finansowe podmiotów działających w formie stowarzyszenia, organizacji społecznej, 
fundacji oraz publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jak również przedszkola, szkoły 
podstawowej, szkoły średniej oraz placówki oświatowo-wychowawczej [„Instytucja”]. 
Wspierana Instytucja nie może być partią polityczną, organizacją terrorystyczną, ani 
żadnym innym podmiotem, którego cele nie są ogólnie uznawane i akceptowane. Nie 
dopuszcza się Projektów skierowanych do beneficjentów indywidualnych. 
3.4 Komisja konkursowa będzie złożona z przedstawicieli Fundatora [„Komisja”]. 
3.5 Podczas oceny Projektów Komisja weźmie pod uwagę następujące aspekty: 
3.5.1 Zgodność projektu z założeniami oraz celami konkursu; 

3.5.2 Uzasadnienie potrzeby realizacji (wpływ na zaspokojenie potrzeb beneficjentów); 
3.5.3 Spójność projektu (przygotowanie spójnego i logicznego opisu, celów, planu 
działań i harmonogramu); 
3.5.4Rezultaty (zasięg projektu); 
3.5.5 Zaangażowanie wnioskodawcy oraz pracowników Lesaffre Polska S.A. w realizację 
projektu; 
3.5.6 Oryginalność pomysłu, kreatywność; 



3.5.7 Uzupełnienie wszystkich wymaganych informacji nt. Projektu, profesjonalne 
przedstawienie oraz zawartość merytoryczna. 
3.6  Spośród nadesłanych Zgłoszeń komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze Projekty, 
których autorzy zostaną zaproszeni na uroczysty obiad w siedzibie Organizatora  
3.7 Po ogłoszeniu wyników nazwy zwycięskich zespołów zostaną opublikowane przez 
Organizatora na stronie konkursowej. 
3.8 Laureat Konkursu zobowiązuje się do realizacji zgłoszonego Projektu w przypadku 
wygranej w Konkursie w terminie od momentu otrzymania nagrody najpóźniej do dnia 
30/11/2021,pod rygorem zwrotu otrzymanej nagrody. 
3.9 Laureat Konkursu zobowiązany jest do przesłania Fundatorowi najpóźniej do dnia 
30.11.2020r. podsumowania po ukończeniu realizacji Projektu oraz kopii faktur 
potwierdzających wydatki poniesione na realizację Projektu na adres Organizatora. 
 

4. Nagrody. 
4.1 Nagrodami w Konkursie są trzy granty w wysokości 2000 PLN netto każdy na 
realizację trzech zwycięskich Projektów. 

4.2 Laureaci Konkursu otrzymają dodatkowe prezenty w postaci produktów reklamowych  
od Fundatora. 
4.3 Określone w punkcie 4.1. środki finansowe zostaną przekazane przez Organizatora 
w postaci dofinansowania działań określonych celami Projektu, jednorazowym 
przelewem na wskazane przez Zgłaszającego konto bankowe, nie później niż 
30.04.2021 roku.  
4.4 Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na spotkanie finałowe z udziałem 
przedstawicieli Fundatora. Szczegóły dotyczące lokalizacji, organizacji dojazdu oraz 
terminu zostaną przesłane drogą elektroniczną każdemu Laureatowi na co najmniej 
tydzień przed datą spotkania. 
4.5 Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania żadnej nagrody, jeśli żaden z 
Projektów nie będzie spełniał warunków Konkursu. 

4.6 Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 
trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
nagród. 
4.7 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 26.04.2021 r. Laureaci o wygranej zostaną 
poinformowani drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu.  
4.8 Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza 
zgłoszenia, a w szczególności następujących danych: 

4.8.1 Nazwa i adres, 
4.8.2 Numer NIP, 
4.8.3 Numer konta bankowego wraz z  potwierdzeniem banku lub ostatnim wyciągiem z 
posiadanego konta. 
4.8.4 Pełnego adresu do korespondencji, 

 
5. Dane osobowe. 
5.1 Administrator danych 
Administratorem  danych osobowych uczestników konkursu (w tym laureatów konkursu) 
przetwarzanych w ramach konkursu „Wspólnie z Lesaffre” (zwanych dalej jako „Dane 
Osobowe”)jest: Lesaffre Polska SA. z siedzibą w Wołczynie przy ul. Dworcowej 36, 
zlecający organizację Konkursu, decyduje o środkach i celach przetwarzania oraz Płatnik 
–w zakresie realizacji obowiązków podatkowych związanych z nagrodami wydanymi 
laureatom konkursu. W dalszej części w/w podmiot będzie zwany „Administratorem”. 
Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.  
5.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych: 



Dane Osobowe będą przetwarzane w celach: 

• Organizacji i realizacji konkursu „Wspólnie z Lesaffre”, w tym przyjmowania zgłoszeń, 
oceny prac uczestników, weryfikacji uprawnień do otrzymania nagrody zgodnie z 
regulaminem konkursu; 
•Wydania nagród laureatom konkursu, 

•Realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów 
podatkowych, 

•Rozpatrywania reklamacji uczestników (w tym laureatów) konkursu.  
Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania 
jest: 
•zgoda Podmiotów Danych na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji 
konkursu, 
•wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych –
dotyczących podatku od nagród wydanych laureatom konkursu oraz przepisów w 
zakresie prowadzenia rachunkowości. 
•prawnie usprawiedliwiony interes –którym jest rozpatrywanie reklamacji i związanych z 
nimi roszczeń uczestników konkursu ( w tym laureatów). 
5.3 Odbiorcy Danych Osobowych.  
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora. 
Dane Uczestników mogą być udostępniane operatorom pocztowym na potrzeby 
prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonych reklamacji lub wydawaniem nagród. 
Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje 
uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. 
Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane 
do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom 
nieuprawnionym.  
5.4Okres przechowywania Danych Osobowych 
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu(w tym 
także postępowań reklamacyjnych) lub do czasu wycofania zgody oraz przez okres 
przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu lub do złożenia sprzeciwu. Dane  
osobowe Uczestników będących Laureatami Konkursu będą przechowywane przez 
okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych i celów 
sprawozdawczości. 
5.5 Zasady gromadzenia Danych Osobowych. 

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem 

koniecznym udziału w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w 

Konkursie, w tym pozbawienie prawa do Nagrod. 

5.6 Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych. 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących 

praw: 

a)prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na 

temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania 

ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 

b)prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach 

wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania 

jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia 

jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy 



zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie 

chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu 

potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia 

lub obrony roszczeń),  

c)prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia 

zapomnianym”), 

d)prawa do przenoszenia danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 

zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO (art. 20 RODO), 

e)prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych 

Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są 

przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów, o których 

mowa w punkcie 2 (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).  

f)prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie 

zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

5.7 Dane kontaktowe 

 W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw 

przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się na adres e-

mail: rodo@lesaffre.com Korespondencję papierową należy natomiast wysyłać na adres 

siedziby Organizatora. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące 

przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, 

może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej 

tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na 

przetwarzanie jej Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Postanowienia końcowe 

6.1 Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą być składane na 

adres Organizatora, na piśmie, przez cały czas trwania Konkursu, ale nie później niż w 

terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data 

stempla pocztowego. 
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