
 
 

Regulamin Konkursu 

„Czas na Śląskie” 
 

Art. 1 
Informacje ogólne 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Nowiny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Raciborzu przy ul. Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000134401, o numerze 
identyfikacji podatkowej NIP: 6390004373. 
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia 
Konkursu pod nazwą „Czas na Śląskie” – znak jakości Wydawnictwa Nowiny. 
3. Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie najlepszych produktów i usług wytwarzanych 
przez Podmioty mające siedzibę w województwie śląskim. Konkurs będzie promował 
produkty/usługi, które ze względu na swoją jakość, popularność wśród konsumentów reprezentują 
wzór godny do naśladowania. Konkurs jest adresowany do Podmiotów, będących właścicielami 
produktów/usług, działających na terenie województwa śląskiego, bez względu na formę prawną 
prowadzonej działalności. 
4. Konkurs będzie się odbywał od dnia 12.10.2021 r. do dnia 14.12.2021 r.  
5. Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą pracownicy organizatora oraz 
osoby reprezentujące partnerów i patronów akcji. Kapituła dokona wyboru zwycięzców konkursu. 
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
7. Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki 
odzwierciedlają wyłącznie opinię członków Kapituły i nie muszą odzwierciedlać zapatrywań 
społecznych na kwestie, których dotyczy Konkurs. 

 
Art. 2. 

Warunki udziału w Konkursie 
 

1.Do udziału w Konkursie swoje produkty/usługi mogą zgłaszać podmioty, które spełniają 
następujące wymogi: 
a. prowadzą działalność gospodarczą lub produkują/świadczą usługi w województwie śląskim, 
b. prowadzą działalność, od co najmniej jednego roku i posiadają wszelkie upoważnienia, 
certyfikaty i zezwolenia, dopuszczające zgłaszane produkty do obrotu na rynku polskim, 
c. zgłaszane produkty stanowią ich własność i nie są produkowane na podstawie umowy 
licencyjnej, 



d. nie występuje związek pomiędzy zgłaszającym a organizatorem konkursu (w rozumieniu art. 32 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. 
zmianami). 
2. Produkty/usługi można zgłaszać do 30.11.2021 r. 
3. Do Konkursu mogą być zgłaszane produkty/usługi lub grupy produktów/usług (o tej samej 
nazwie, a różnych kształtach czy walorach – wytwarzane w oparciu o tę samą technologię). 
4. Do Konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie trzy produkty tego samego podmiotu. 
5. O ostatecznym dopuszczeniu produktu/usługi do konkursu decyduje Organizator. Z udziału w 
Konkursie wyłączone są podmioty, których reklama i promocja, jak również reklama i promocja ich 
produktów i usług, jest zakazana lub ograniczona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 
Art. 3. 

Zasady przeprowadzenia Konkursu 
 

1. Termin realizacji Konkursu: od dnia 12.10.2021 r. do dnia 14.12.2021 r. 
2. Powołanie Kapituły Konkursu nastąpi do dnia 30.11.2021 r. Kapituła Konkursu może prosić 
zgłaszających o dodatkowe informacje o zgłaszanym produkcie. 
3. Zgłaszanie produktów i usług do Konkursu: 
a. Podmioty chcące wziąć udział w Konkursie, spełniające wymogi regulaminu, przysyłają do 
redakcji Wydawnictwa Nowiny wypełnione deklaracje uczestnictwa i zlecenie na działania 
promocyjne. Na ich podstawie zostaną opublikowane informacje o zgłoszonym produkcie/usłudze.  
b. Ze zgłoszonym podmiotem skontaktuje się przedstawiciel Organizatora, aby dokonać dalszych 
niezbędnych formalności zgłoszeniowych. 
c. W terminie wskazanym przez Organizatora uczestnicy Konkursu dostarczą próbki zgłoszonych 
produktów (wraz z materiałami informacyjnymi, zdjęciami itp.), celem ich oceny oraz 
przygotowania materiałów reklamowych. 
d. Organizator konkursu na podstawie nadesłanych materiałów dokona wstępnej oceny 
produktów/usług zgłoszonych do Konkursu, pod kątem zgodności z regulaminem. 
e. Podmioty zgłaszające swój produkt/usługę do Konkursu zostaną poinformowane o dopuszczeniu 
produktu/usługi do Konkursu. 
f. Po zakwalifikowaniu produktów/usług do uczestnictwa w Konkursie przeprowadzona zostanie 
akcja promocyjna polegająca na ich przedstawieniu, w tym opublikowaniu krótkich opisów w 
wybranych mediach należących do Organizatora. 
4. O wyłonieniu zwycięzców i przyznaniu wyróżnień w Konkursie decyduje Kapituła Konkursu, która 
decyduje w oparciu o materiały przygotowane przez Organizatora do oceny oraz własną wiedzę i 
kompetencje członków Kapituły. 

 
Art. 4 

Ogłoszenie wyników 
 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na łamach mediów należących do Wydawnictwa Nowiny i 
podczas studia śniadaniowego Nowiny LIVE, po uzyskaniu werdyktu Kapituły, dnia 14.12.2021 r. 

 
Art. 5 

Tytuły i wyróżnienia 
 

1. Tytuł „Czas na Śląskie” – znak jakości Wydawnictwa Nowiny przyznawany jest przez Kapitułę 
Konkursu. O liczbie tytułów przyznanych w danym roku i kategorii decyduje Kapituła. Zwycięzcy 
otrzymują prawo posługiwania  się znakiem jakości „Czas na Śląskie 



2. Zdobywcy tytułu „Czas na Śląskie” – znak jakości Wydawnictwa Nowiny zostaną uhonorowani 
nagrodą w postaci statuetki i prawem do posługiwania się tytułem przez okres jednego roku w 
celach promocyjno-reklamowych wraz z prawem do używania logotypu konkursu. Zdobywca tytułu 
będzie miał możliwość zakupu, w specjalnej cenie 2 zł plus VAT, media planu o wartości 10 000 zł 
netto, do wykorzystania w mediach Organizatora (do wyboru: Nowiny Raciborskie, Nowiny 
Wodzisławskie, Nowiny Żorskie, Nowiny Jastrzębskie, portal Nowiny.pl, media społecznościowe 
Nowiny.pl - Facebook, Instagram, ekrany LED - Racibórz i Żory). Termin realizacji ww. media planu 
wynosi jeden rok od przyznania nagrody. 
3. W przypadku dużej liczby wysokiej jakości produktów/usług biorących udział w Konkursie 
Kapituła Konkursu przyzna również specjalne Wyróżnienia. Liczba kategorii i ich rodzaj będą 
przedmiotem odrębnych ustaleń Kapituły. 
4. Zdobywcy wyróżnień „Czas na Śląskie” – znak jakości Wydawnictwa Nowiny, zostaną 
uhonorowani nagrodą w postaci grawertonu lub medalu. Podmiotom gospodarczym wyróżnionym 
w Konkursie przysługuje prawo do posługiwania się, w celach promocyjno-reklamowych, 
informacją o zdobytych wyróżnieniach przez okres 1 roku od przyznania wyróżnienia. Firmy 
wyróżnione będą miały możliwość zakupu, w specjalnej cenie 2 zł plus VAT, media planu o wartości 
5000  zł netto (do wyboru: Nowiny Raciborskie, Nowiny Wodzisławskie, Nowiny Żorskie, Nowiny 
Jastrzębskie, portal Nowiny.pl, media społecznościowe Nowiny.pl - Facebook, Instagram, ekrany 
LED - Racibórz i Żory). Termin realizacji ww. media planu wynosi jeden rok od przyznania nagrody. 
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na łamach mediów należących do Wydawnictwa Nowiny 
oraz podczas studia śniadaniowego Nowiny LIVE, po uzyskaniu werdyktu kapituły, dnia 14.12.2021 
r.  
 

Art. 6 
Opłaty 

 
Opłata rejestracyjna za zgłoszenie maksymalnie przez jeden Podmiot 3 produktów/usług do 
Konkursu wynosi:  

a. 1000 zł netto (w przypadku jednoczesnego uczestnictwa w projekcie medialnym „Kupuję-
Smakuję. Wybieram polskie produkty”), 

b. 1790 zł netto (w przypadku chęci uczestnictwa tylko w Konkursie) 
 
Powyższe opłaty przeznaczone są m.in. na promocję produktów na łamach mediów, organizację i 
obsługę plebiscytu, wykonanie nagród. Opłaty dokonuje podmiot będący producentem 
zgłoszonego produktu.  
 

Art. 7 
Reklamacje 

 
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora, na adres Wydawnictwo 
Nowiny, ul Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz z dopiskiem „Czas na Śląskie 2021”.  
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla 
doręczeń) oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 
O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione 
pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.  
 

 



Art. 8 
Ochrona danych osobowych 

 
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet 
informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszanych 
i zgłaszających, członków kapituły) w załączniku do niniejszego Regulaminu. 
 
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Nowiny spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 
0000134401, oraz o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 6390004373. 
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z 
wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: 
sekretariat@nowiny.pl.  
 
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i 
przeprowadzenie konkursu „Czas na Śląskie” z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania 
Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie lub przyjęcie 
udziału w Kapitule Konkursu. 
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów 
marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. 
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz 
archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych 
osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach 
rozliczeniowo-podatkowych. 
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, 
m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie 
następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. 
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony 
przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. 
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego 
oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes 
administratora danych osobowych. 
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym. 
 
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? 
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa 
nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, 
spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, 
które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). 
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie 



dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o 
wyrażenie zgody. 
 
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE? 
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub 
obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych 
następującym grupom odbiorców: 
* naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą 
ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki, 
* podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi 
kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi 
informatycznych, 
* innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i 
podatkowym, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, 
* sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie 
postępowaniami. 
 
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE? 
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich 
przetwarzania. 
Jeśli w związku z udziałem w konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, 
wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa 
podatkowego. 
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w 
konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń. 
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele 
wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej 
niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej 
niż przez okres 6 lat od zakończenia Konkursu. 
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres 
ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. 
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy 
przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego 
korzystamy. 
 
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH 
DANYCH? 
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień. 
Posiadasz prawo do: 
* żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do 
bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, 
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby 
marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych 
w celach marketingu bezpośredniego, 
* wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku 
przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej 
sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej 
stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód, 



* przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej 
zgody. 
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na 
zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres 
kontaktowy: sekretariat@nowiny.pl albo pisemnie na nasz adres: Wydawnictwo Nowiny spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz. 
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili 
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
7. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE? 
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w toku zgłoszenia do Konkursu (w przypadku 
produktów/usług) lub z ogólnie dostępnych źródeł (w przypadku członków Kapituły) 
 
8. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY? 
Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe oraz udostępniony nam wizerunek w postaci zdjęcia lub 
materiału wideo.
 

Organizator 
Wydawnictwo Nowiny


