
 

 

REGULAMIN KRZYŻÓWKI OPUBLIKOWANEJ W RANCZU, WYDANYM W GRUDNIU 2021 
 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne zasady wyłaniania zwycięzców  
i przekazania nagród w Krzyżówce opublikowanej w magazynie „Ranczo” (zwanej dalej Krzyżówką), wydanym 
przez firmę De Heus Sp. Z o.o. z siedzibą w Łęczycy, ul. Lotnicza 21b, 99-100 Łęczyca. 

2. Organizatorem Krzyżówki oraz Fundatorem nagród jest De Heus Sp. Z o.o. z siedzibą w Łęczycy,  
ul. Lotnicza 21b, 9-100 Łęczyca (zwana dalej Organizatorem). 

3. Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. W Krzyżówce nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.  

5. Uczestnicy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażają pisemną zgodę na udostępnienie i przetwarzanie 
swoich danych osobowych przez Organizatora (Administrator Danych osobowych) w celach związanych  
z organizacją Krzyżówki zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnicy podają dane 
dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych 
może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród. Dane osobowe po ich wykorzystaniu zostaną przez Wydawcę 
niezwłocznie usunięte. 
 

Zasady uczestnictwa w Krzyżówce 

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w losowaniu nagród są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki: 

1.1. Prawidłowo rozwiążą Krzyżówkę opublikowaną na łamach czasopisma „Ranczo”. Prawidłowe 
rozwiązanie Krzyżówki polega na ułożeniu hasła tworzącego rozwiązanie Krzyżówki. 

1.2. Prześlą prawidłowe hasło wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres, telefon) na adres 
mailowy pl.marketing@deheus.com do 31.01.2022 r. na adres Organizatora: De Heus Sp. Z o.o., ul. 
Lotnicza 21b 99-100 Łęczyca. 

 

Zasady wyłaniania Zwycięzców 

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki oraz 
dane osobowe na adres pl.marketing@deheus.com. 

2. Do rozlosowania jest 5 zestawów, składających się z słuchawek bezprzewodowych Xiaomi oraz torby 
bawełnianej.  

3. Losowanie nagród odbywa się w siedzibie Organizatora. Nagrody funduje i wysyła Organizator. 

4. Lista Zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość) zostanie opublikowana na stronie Organizatora 
www.deheus.pl  

5. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty publikacji na stronie www.deheus.pl 
na adres wskazany przez Uczestnika, przysłany wraz z rozwiązaniem Krzyżówki. 

6. Uczestnikom Krzyżówki nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu. 
 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź 
przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do doręczenia nagrody. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub 
z innej ważnej przyczyny. 

3. Reklamacje dotyczące Krzyżówki należy przesyłać listownie na adres Organizatora. 

4. Reklamacje Uczestników dotyczące Krzyżówki będą rozpatrywane w formie pisemnej, w terminie maksymalnie 
30 dni od daty otrzymania. 

5. Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej: www.deheus.pl 
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