
OGÓLNY REGULAMIN KRZYŻÓWKI 

organizowanej przez Wydawnictwo „Aušra” Sp. z o.o. w Puńsku 

  

I. Postanowienia ogólne 

  

1. Organizatorem akcji konkursowej typu krzyżówka, zwanej dalej Krzyżówką i Fundatorem nagród, 

jest: Wydawnictwo „Aušra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mickiewicza 

23 , 16-515 Puńsk, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000148660 , NIP: 

8440008228, REGON: 790127214  (zwany dalej: Organizatorem). 

  

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem“) określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówce 

organizowanej przez Organizatora i publikowanej na łamach portalu www.punskas.pl. 

  

3. Krzyżówka jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

  

4. Szczegółowe zasady Krzyżówki, określenie nagród, jak również czas trwania Krzyżówki podane 

będą w ogłoszeniu o Krzyżówce. 

  

5. Akcja konkursowa odbędzie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa polskiego. 

  

II. Zasady uczestnictwa w Krzyżówce 

  

1. Uczestniczyć w Krzyżówce mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności 

prawnych – za zgodą ich opiekunów prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym 

Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. II.2. poniżej). 

  

2. Uczestnikami Krzyżówki nie mogą być: 

 pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób; 



 osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Krzyżówki, w tym 

członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców. 

  

3. Udział w Krzyżówce polega na: 

a) ułożeniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki oraz 

b) przesłaniu (dostarczeniu) prawidłowego rozwiązania Krzyżówki: 

 na adres podany przez Organizatora, czyli: Wydawnictwo „Aušra”, ul. A. Mickiewicza 23, 16-515 

Puńsk 

 przesłanego drogą elektroniczną na adres: ausra@wp.pl lub info@punskas.pl 

albo 

 dostarczenia rozwiązania krzyżówki osobiście do siedziby Organizatora. 

  

4. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania krzyżówki określony będzie w ogłoszeniu. W 

przypadku przesyłek pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego, zaś w przypadku 

wiadomości e-mail wskazany w ogłoszeniu o Krzyżówce termin, do godziny 23:59:59. 

  

5. Wysłanie rozwiązania krzyżówki drogą elektroniczną lub pocztą albo dostarczenia osobiście do 

siedziby Organizatora, oznacza iż uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę 

na jego brzmienie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników, zgodnie z warunkami regulaminu. 

   

III. Zasady wyłonienie zwycięzcy 

  

1. Spośród osób, które w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą lub dostarczą osobiście 

swoje prawidłowe zgłoszenie (prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki), powołana zostanie Komisja przez 

Organizatora która rozlosuje nagrody, wskazane w ogłoszeniu o Krzyżówce. 

  

2. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Krzyżówki telefonicznie lub mailowo z informacją o 

wygranej do 14 dni po zakończeniu akcji konkursowej. Warunkiem niezbędnym do otrzymania 

nagrody jest przekazanie przez zwycięzców danej Krzyżówki swoich danych osobowych 

określonych przez Organizatora, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym 

niniejszym Regulaminem. 

  

3. Zwycięzca Krzyżówki nie ma prawa do przekazania nagrody innej osobie. 
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4. W przypadku, jeśli wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000,00 zł (dwóch tysięcy złotych), a 

konkurs jest emitowany z wykorzystaniem środków masowego przekazu, jest ona objęte 

zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307). 

  

5. W przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie 30 dni od otrzymania informacji o 

wygranej, to nagroda przechodzi na kolejnego laureata. 

  

6. Sposób i termin odbioru nagród będzie ustalany indywidualnie ze zwycięzcami Krzyżówki. 

  

7. Dane zwycięzców Krzyżówki, zawierające imię i nazwisko oraz miejscowość, zostaną opublikowane 

na łamach portalu www.punskas.pl. 

   

IV. Dane osobowe 

  

1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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). 

  

2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a 

konkretnie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu jest 

Wydawnictwo „Aušra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mickiewicza 23, 

16-515 Puńsk. 

  

3. Dane osobowe uczestników Krzyżówki będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Krzyżówki, 

wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagrody. Zebrane dane mogą 

być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa. 

  

4. Dane będą przetwarzane przez okres, w którym konkurs będzie przeprowadzony. Po zakończeniu 

konkursu dane mogą być przetwarzane wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle 

obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu 



dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny 

do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu świadczenia usług (okres 

przedawnienia roszczeń). 

  

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego; w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia 

Konkursu oraz wydania nagród. 

  

7. Dane osobowe nie będę przetwarzane automatycznie i nie będą udostępniane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy. 

  

V. Postanowienia końcowe 

  

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.punskas.pl, w siedzibie Organizatora 

Wydawnictwo „Aušra“ (ul. A. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk). 

  

2. Reklamacje związane z Krzyżówką będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na 

adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Krzyżówki. Reklamacje Uczestników 

będą rozpatrywane w formie pisemnej, w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania 

reklamacji. 

  

3. Biorąc udział w Krzyżówce i przesyłając swoje zgłoszenie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na 

wszystkie zasady zawarte w Regulaminie. 

  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy 

Kodeksu Cywilnego 

 

Organizator: 

Wydawnictwo „Aušra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mickiewicza 23 , 

16-515 Puńsk 


