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1. DEFINICJE 

1.1. Konkurs – Konkurs, którego zasady uregulowane są w niniejszym regulaminie, organizowany na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

1.2. Organizator Konkursu - De Heus Sp. Z o.o. z siedzibą w Łęczycy, ul Lotnicza 21B, REGON: 011917655   NIP: 526-13-06-893, 

wysokość kapitału zakładowego 22 141 000.00 zł, nr KRS: 0000060991 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  

w Łodzi XX Wydział KRS. 

1.3. Uczestnik – dziecko do 18-go roku życia, które w Konkursie może brać udział za zgodą swoich rodziców lub opiekunów 

prawnych, będących hodowcami. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora. 

1.4. Praca konkursowa (praca) – rysunek/malunek, zdjęcie przygotowane w ramach Konkursu. 

1.5. Cel konkursu - angażowanie dzieci i młodzieży w twórczą pracę, promowanie bezpieczeństwa i ekologii  

w gospodarstwach rolnych oraz przygotowanie rysunku, zdjęcia, video o tematyce związanej z bezpiecznym gospodarstwem 

rolnym, które dba o środowisko. 

1.6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 1 czerwca 2021 r. do 22 czerwca 2021 r. 

2.2. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 r. 

 

3. ZASADY KONKURSU 

3.1. Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie (po jednej w każdej kategorii) oryginalne, wykonane samodzielnie prace, 

odpowiadające celowi konkursu – przedstawiające gospodarstwo, które jest bezpieczne i dba o środowisko. Praca powinna 

cechować się kreatywnością. W przypadku zgłoszenia większej liczby prac autorstwa jednego dziecka w Konkursie, brane jest pod 

uwagę pierwsze zgłoszenie (w każdej kategorii), pozostałe zgłoszenia nie biorą udziału w Konkursie. 

3.2. Forma wykonania prac: 

a. zdjęcie – dobrej jakości, wykonane dowolnym sprzętem, np. aparatem fotograficznym, tabletem, telefonem 

b. rysunek/malunek – dowolna technika na dowolnym papierze – przesłany w formie zdjęcia (fotografia rysunku) 

3.3. Każde zgłoszenie do konkursu musi zawierać: 

a. zdjęcie rysunku/malunku, zdjęcie  

b. oświadczenie - metrykę z następującymi danymi: imię i wiek Uczestnika, wiek Uczestnika, adres do korespondencji 

Opiekuna, telefon Opiekuna i/lub adres e-mail, podpisaną przez Rodzica/Opiekuna zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika oraz Rodzica/Opiekuna w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, a także  oświadczeniem  

o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Konkursie wraz ze zgodą na dalsze wykorzystanie pracy przesłanej do 

Organizatora oraz rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika – załącznik nr 1.  

3.4. Prace należy wysłać w terminie określonym w punkcie 2.1 na adres dzialamyiwspieramy@deheus.com  

 

4. NAGRODY I ICH PRZYZNAWANIE 

4.1. W Konkursie wyłanianych jest 24 (dwudziestu czterech) Zwycięzców w następujących kategoriach: 

a. do 6 lat 
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b. 7-10 lat 

c. 11-14 lat 

d. 15-18 lat 

4.2. Możliwe jest wyłonienie wyróżnień – nagrody przyznawanej przez fanów na Facebook-u (publikacja wybranych prac 

i poddanie ich głosowaniu na profilu De Heus na Facebook-u – wyróżnienie otrzymuje praca, która otrzymała najwięcej like’ów) 

4.3. Nagrodami w Konkursie są: 

do 6 lat: :        1. miejsce: hulajnoga do 200 zł         2. miejsce: aparat foto do 150 zł     3. miejsce: gry planszowe do 100 zł 

7-10 lat:          1. miejsce: hulajnoga do 200 zł         2. miejsce: aparat foto do 150 zł     3. miejsce: gry planszowe do 100 zł 

11-14 lat:        1. miejsce: smartband do 200 zł       2. miejsce: słuchawki do 150 zł       3. miejsce: gry planszowe do 100 zł 

15-18 lat:        1. miejsce: smartband do 200 zł       2. miejsce: słuchawki do 150 zł       3. miejsce: gry planszowe do 100 zł 

Podane kwoty są kwotami brutto.  

Nagrody przyznane będą w trzech kategoriach: rysunek/malunek, zdjęcie. 

4.4. W przypadku braku zgłoszeń lub zgłoszeń niespełniających kryteriów, nagrody w danej kategorii mogą nie zostać przyznane.  

4.5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. 

4.6. Nagrody w Konkursie przyznawane są przez trójosobową Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora. 

4.7. Komisja wyłaniając Zwycięzców bierze pod uwagę zgodność pracy z tematem, samodzielność, pomysłowość i kreatywność 

autora Rysunku Uczestników oraz zgodność z tematem. 

4.8. Komisja podejmuje decyzje większością głosów. 

 

5. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WYDAWANIE NAGRÓD I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

5.1. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.deheus.pl w zakładce Aktualności oraz na profilu De Heus na 

Facebook-u do 30.06.2021 r. 

5.2. Wyłanianie Zwycięzców Konkursu odbywać się będzie w siedzibie Organizatora ze wszystkich prawidłowych zgłoszeń do 

Konkursu. 

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych 

przed odbiorem Nagrody. 

5.4. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzcy w formie przesyłek kurierskich na wskazany adres w terminie 10 dni od daty 

opublikowania listy Zwycięzców. W razie niemożliwości przesłania Nagrody z przyczyn dotyczących Zwycięzcy, traci on prawo do 

nagrody. 

 

6. PRAWA AUTORSKIE 

6.1. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie przenosi 

na organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:  

a. rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, 

nadawanie i reemitowanie; 

b. utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych 

nośnikach danych;  
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c. przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do 

pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem internetu;  

d. z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie na organizatora 

konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do pracy konkursowej.  

6.2. Rodzic/Opiekun oświadcza również, że zgłaszane Prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani 

obowiązujących przepisów prawa, a także że Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 

naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.  

 

7. DANE OSOBOWE 

7.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:  

a. Administratorem danych osobowych jest: De Heus Sp. Z o.o. z siedzibą w Łęczycy, ul Lotnicza 21B, REGON: 011917655, 

NIP: 526-13-06-893, wysokość kapitału zakładowego 22 141 000.00 zł, nr KRS: 0000060991   Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS; 

b. Dane kontaktowe Administratora - we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych można skontaktować się: drogą pocztową: De Heus Sp. Z o.o.  

z siedzibą w Łęczycy, ul Lotnicza 21B lub poprzez e-mail: IOD@deheus.com. 

c. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 

IOD@deheus.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych; 

d. Informujemy, że De Heus Sp. Z o.o. jako administrator, gromadzi dane osobowe w postaci: o imię i nazwisko; adres 

mailowy;  numer telefonu; adres zamieszkania; 

e. Dane będą przetwarzane: w celu przeprowadzenia konkursu ponadto, De Heus Sp. Z o.o. może przetwarzać Pani/Pana 

dane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami - podstawą prawną jest uzasadniony interes De Heus Sp. Z o.o. 

polegający na możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami; 

f. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, tj. przez czas trwania konkursu. Okres przechowywania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora, chyba że w tym czasie Pani/Pan wyrazi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; 

g. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie w jakim podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

h. Ponieważ Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy oraz zgody, przysługuje 

Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani/Pan do De Heus Sp. Z o.o., tj. do 

otrzymania ich od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych; 

i. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  

w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

j. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Podanie danych na podstawie zgody jest 

dobrowolne i nie jest wymagane do udziału w konkursie.  
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8. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE  

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie lub  

w formie wiadomości e-mail. 

8.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy 

roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 

8.3. Reklamacje pisemne są zgłaszane na adres De Heus Sp. Z o.o., ul Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca, z dopiskiem na kopercie 

Reklamacja dot. konkursu Działamy i wspieramy, a reklamacje w formie wiadomości e-mail na adres 

dzialamyiwspieramy@deheus.com. Reklamacje wysłane w formie wiadomości e-mail powinny być zatytułowane: Reklamacja dot. 

konkursu Działamy i wspieramy. 

8.4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy są powiadamiani 

pisemnie w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia pisemnie lub w formie wiadomości e-mail w zależności od sposobu w jaki została 

złożona reklamacja. 

8.5. Niezgłoszenie reklamacji w wyżej wymienionym terminie oznacza zrzeczenie się z wszelkich roszczeń w stosunku do 

Organizatora. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Nagrody, do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym regulaminie pozostają  

w dyspozycji Organizatora. 

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

9.3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie,  

iż jego zgłoszenie do Konkursu narusza Regulamin, powszechnie obowiązujące zwyczaje lub zasady współżycia społecznego. 

9.4. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego/mailowego ze Zwycięzcami dotyczącego wydawania nagród. 

9.5. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.  

9.6. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.deheus.pl. 

9.7. Nadesłanie i zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

9.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
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