
 

REGULAMIN KONKURSU „PÖTTINGER 20 lat w Polsce” 
 

 
Organizatorem Konkursu „PÖTTINGER 20 lat w Polsce” jest PTWP-Online Sp. z o.o. z 

siedzibą w Katowicach, działająca poprzez portal farmer.pl, na zlecenie: PÖTTINGER 

Landtechnik GmbH Industriegelaende 1  4710 Grieskirchen  Austria ID – Nr: AT U22260005 

(Współorganizator). 

 
 
CEL KONKURSU: 
 
Uczczenie 20 lat obecności marki PÖTTINGER w Polsce poprzez wyłonienie najlepszych                                 
i najciekawszych filmów, na których zostanie pokazana maszyna marki PÖTTINGER.  
 
Organizatorem Konkursu jest: PTWP Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-163, plac 
Antalla i Sławika 1, realizujące Konkurs na portalu farmer.pl 
 
Współorganizatorem Konkursu jest: PÖTTINGER Landtechnik GmbH, Industriegelaende 1, 
4710 Grieskirchen Austria ID – Nr: AT U22260005 
 
 
JURY: 

1. Jury Konkursu będzie złożone z przedstawicieli organizatorów. W skład Jury wchodzi: 
– Juliusz Tyrakowski – prezes PÖTTINGER w Polsce  
– Edyta Tyrakowska – dyrektor marketingu PÖTTINGER w Polsce 
– Przemysław Gliwa – szef serwisu PÖTTINGER w Polsce  
– Wojciech Denisiuk – redaktor naczelny magazynu „Farmer” i portalu www.farmer.pl 
– Karol Hołownia – dziennikarz magazynu „Farmer” i portalu www.farmer.pl 
 

2. Dodatkowo, w ramach przyznania nagrody specjalnej, wyboru dokonają czytelnicy portalu 
farmer.pl, głosując przez Internet. 
 

3. Jury ocenia filmy, uwzględniając następujące kryteria: 
a. wykorzystanie w filmie dowolnej maszyny marki PÖTTINGER, 
b. jakość wykonania, 
c. sposób realizacji, 
d. nowatorstwo rozwiązań, 
e. pomysłowość. 

 
 
PRZEBIEG KONKURSU: 

1. Konkurs rozpoczyna się 1 lutego 2019 roku. 
2. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać filmy do 30 czerwca 2019 roku. 
3. Konkurs będzie się składał z dwóch tur. 
4. Rozstrzygniecie I tury konkursu nastąpi po 30 czerwca 2018 r. i zakończy się wyborem 

20 najlepszych filmów. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany liczby filmów 
zakwalifikowanych do II tury Konkursu. 

5. Filmy zakwalifikowane do II tury zostaną przedstawione użytkownikom portalu farmer.pl 
oraz ocenione przez Jury. 

6. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w następujący sposób: 
a. jeden zwycięzca – w wyniku głosowania internautów, które odbędzie się w dniach 

1-8.09.2019; 
b. trzech zwycięzców – wyłonionych przez jury w terminie do 10.09.2019. 

http://www.farmer.pl/


 

7. Nagrody: 
a. głosowanie internautów - jedna nagroda: 

I. dwa wybrane przez zwycięzcę artykuły z fanshopu PÖTTINGER 
b. głosowanie Jury – trzy nagrody:  

I. 1. nagroda – rower elektryczny 
II. 2. nagroda – tablet 

III. 3. nagroda – fan zestaw PÖTTINGER 
8. Wręczenie wszystkich nagród nastąpi 20 września 2019 r. podczas wystawy Agro Show 

w Bednarach na stoisku firmy PÖTTINGER. 

 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Konkursie są wszyscy, którzy prowadzą działalność 
rolniczą na terenie Polski. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i 
Współorganizatora, osoby uczestniczące w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, 
jurorzy Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny oraz pracownicy sieci dilerskiej 
PÖTTINGER. 

3. Liczba zgłaszanych przez Uczestnika filmów do Konkursu jest nieograniczona. 
4. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne. 
5. Zgłoszenia filmów do Konkursu są przyjmowane wyłącznie on-line, poprzez formularz 

zgłoszeniowy dostępny na portalu www.farmer.pl (link do 
formularza:  www.farmer.pl/poettinger-20-lat-w-polsce/) 

 
 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA: 

1. Uczestnik zgłaszając chęć wzięcia udziału w Konkursie, zobowiązuje się przesłać do 30 
czerwca 2019 roku formularz zgłoszeniowy. 

2. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać Regulamin Konkursu. 
3. Wyniki Konkursu nie podlegają odwołaniu. 

 

 
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA: 

1. Organizator zobowiązuje się do zamieszczania informacji związanych z Konkursem na 
łamach serwisu www.farmer.pl, magazynu „Farmer” oraz na fanpage’u magazynu 
„Farmer” z wykorzystaniem platformy Facebook. 

2. Organizator zobowiązuje się do promocji Konkursu w mediach społecznościowych 
Organizatora: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube. 

 
 
PRAWA AUTORSKIE: 

1. Uczestnik, zgłaszając film do udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi i 
Współorganizatorowi bezpłatnej licencji na wszelkie działania związane ze 
zwielokrotnianiem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem i publikacją przesłanego dzieła. 

2. Organizator i Współorganizator nabywają nieograniczonego prawa do publikacji 
nadesłanych filmów w katalogach, czasopismach i stronach internetowych. 

3. Uczestnik oświadcza, iż posiada prawo do udzielenia powyższych licencji. 

 

 

 

http://www.farmer.pl/poettinger-20-lat-w-polsce/
http://www.farmer.pl/


 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie 
dokonywania zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z 
siedzibą w Katowicach jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów 
informatycznych służących do obsługi rejestracji lub zgłoszeń oraz wspierania innych 
usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP, a także Polskie Towarzystwo Wspierania 
Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółka matka w Grupie PTWP, 
organizator Konkursu, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług 
dostępnych za pośrednictwem tych serwisów. 

2. Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: plac Sławika i Antalla 1, 40-163 
Katowice; odo@ptwp.pl 

3. Zebrane w ramach Konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
• identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów Konkursu, w tym 

kontaktowania się ze zgłaszającym w razie konieczności doprecyzowania danych; 
• dystrybucji przyznanych w ramach Konkursu nagród 
• prowadzenia marketingu bezpośredniego, dopasowania treści i reklam do 

Państwa działalności, zainteresowań i podanej lokalizacji; 
• prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności, obsługi reklamacji i 

zabezpieczenia roszczeń 
• informowania o produktach, usługach i wydarzeniach, jak również nawiązywania 

kontaktu w celu badań ankietowych i rynkowych zgodnie z udzielonymi zgodami, 
w tym ze zgodą na przekazanie danych do Współorganizatora. 

4. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych 
z formularza zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów oraz procedowania 
Konkursu. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, 
których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, 
których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione, administrator może prosić 
o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą przetwarzania będzie indywidualna zgoda. 

5. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu 
wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz 
zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania bądź wycofać 
udzielone zgody pod tym linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl. 

6. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/zapisu na Konkurs, 
uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może 
w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na 
warunkach określonych we właściwych przepisach prawa. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podawania przyczyny i 
informowania o swojej decyzji. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane produkty, nośniki oraz wszelkie 
materiały. Jedynym kanałem zgłoszeń filmu do Konkursu jest formularz zgłoszeniowy. 
Przesłane w innej formie filmy z wykorzystaniem przenośnych nośników (np. płyta CD, 
pendrive lub inne) nie będą zwracane ani uwzględniane przez Organizatora.  

3. Całkowitą odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą Uczestnicy 
Konkursu.  

4. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko 
Organizatorowi w związku z przesłanymi filmami Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do 
przejęcia odpowiedzialności za te roszczenia i naprawienia wszelkich szkód, a także 
pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem 
takich roszczeń. 


