
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„Napij się z Januszem” 

 (zwany dalej „Regulaminem”) 
z dnia 14 lutego 2023 r. 

§1. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Akcji pod hasłem „Napij się z Januszem” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) 

jest. Tenczyńska Okovita Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku, ul. Tenczyńska 59, 
Tenczynek 32-067, KRS: 0000808904, NIP: 9462692534, REGON: 384622988 (dalej 
„Organizator”). Organizator trzecią edycję prowadzi Projektu pod nazwa ,,Beczki 
Palikota’’(dalej „Projekt”) na platformie Edolium funkcjonującej pod adresem 
www.edolium.com (dalej „Platfroma”). 

2. Celem Projektu jest zaoferowanie potencjalnym klientom możliwości rezerwacji półlitrowej 
butelki whisky, wytworzonej w beczce z drewna Andean White Oak, produkowanej przez 
Producenta, za pośrednictwem Platformy Edolium, za pomocą Tokena JPW22 Prem, 
którego Regulamin znajduje na Platformie Edolium. 

§2. Termin i miejsce Akcji promocyjnej 
1. Akcja promocyjna prowadzona jest na platformie Edolium pod adresem www.edolium.com, 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Czas trwania Akcji promocyjnej „Napij się z Januszem” obejmuje okres od dnia 14 lutego 

2023 roku do dnia 28 lutego 2023 lub do wyczerpania Tokenów dostępnych do sprzedaży. 
3. Akcja promocyjną będzie ważna i skuteczna w sytuacji, kiedy do końca trwania Akcji 

promocyjnej sprzeda się łącznie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Tokenów JPW22 Prem. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia ważności i skuteczności Akcji 

promocyjnej, pomimo nie spełnienia warunków wskazanych w §2 ust. 3. 

§3. Uczestnicy Akcji promocyjnej 
3. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, które zawarły stosunek zobowiązaniowy wynikający z 
zakupu Tokena JPW22 Prem na Platformie Edolium oraz nabyły minimum 30 Tokenów 
JPW22 Prem. 

4. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby spełniające warunki z §3 ust. 1, które 
zakupiły Tokeny JPW22 Prem przed startem Akcji promocyjnej. 

§4. Zasady Akcji promocyjnej 
1. Akcją promocyjną objęte są wyłącznie Tokeny JPW22 Prem dostępne na Platformie 

Edolium 
2. Organizator zastrzega, że z Akcji promocyjnej wyłączone są Tokeny z poprzednich edycji 

Projektu „Beczki Palikota”.  
3. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik, który dokona zakupu minimum 30 Tokenów 

JPW22 Prem otrzyma zaproszenie dla jednej osoby na prywatną kolację z Januszem 
Palikotem w przestrzeni Browaru Tenczynek ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek (dalej 
„Nagroda”) 

4. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik, który dokona zakupu minimum 50 Tokenów 
JPW22 Prem otrzyma zaproszenie dla dwóch osób na prywatną kolację z Januszem 
Palikotem w przestrzeni Browaru Tenczynek ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek (dalej 
„Nagroda”). 

5. Nagroda jest jednorazowa i nie może być wykorzystana w terminie innym niż wskazanym 
przez Organizatora. 

6. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu 
pieniężnego w wysokości Nagrody. 

7. Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem 
każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie. 

8. W ramach Nagrody Uczestnikowi przysługuje w czasie trwania kolacji nielimitowany dostęp 
do alkoholu produkowanego przez Organizatora. 

http://www.edolium.com/
http://www.edolium.com/


§5. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie 
elektronicznej na adres e-mail: kontakt@edolium.com oraz powinny zawierać imię i 
nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, adres e- mail (jeżeli Uczestnik posiada), 
kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia 
reklamacji. 

2. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) 
dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu 
reklamacji drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania 
reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę 
podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych 
danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane 
uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie 
powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia 
doręczenie korespondencji. 

4. Uczestnikowi, który dokonał zakupu na Platformie Edolium przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Projektu na Platformie Edolium. 

5. W przypadku braku spełnienia warunku wiążącego do skuteczności i ważności Akcji 
promocyjnej wskazanego w §2 ust. 3, prawo odstąpienia od umowy jest wznowione w 
ciągu 14 dni od poinformowania Uczestników. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na 
mocy odrębnych przepisów prawa. 

§6. Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu 

Rozporządzenia 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, dalej: RODO), jest Organizator. 

2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, za pomocą którego Uczestnicy mogą 
realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Punktem dostępny jest 
za pośrednictwem adresu e-mail: marcin.fraczek@edolium.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji 
promocyjnej „Napij się z Januszem” na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej 
wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „Napij się z 
Januszem”. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez 
Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną tutaj. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych 
osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie 
koniecznym do przeprowadzenia Akcji promocyjnej „Napij się z Januszem”, zgodnie z art. 
28 RODO. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w 
zakresie przeprowadzenia Akcji promocyjnej „Napij się z Januszem” przez okres potrzebny 
do realizacji niniejszej Akcji promocyjnej oraz odrębnie w ramach polityki prywatności 
zawieranej podczas transakcji na Platformie Edolium.  

9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa 
do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 



10. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 9 należy skontaktować się z 
Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: marcin.fraczek@edolium.pl. 

§7. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin Akcji promocyjnej „Napij się z Januszem ” dostępny jest w na Platformie 

Edolium pod adresem www.edolium.com  
2. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie 

prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 
3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd 

powszechny właściwy  
4. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega 
zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do transakcji dokonanych 
na  Platformie Edolium zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Rezerwacji Butelek 
Whisky z Beczek Palikota 2022 z dnia 02.11.2022r. oraz Whitepaper znajdujący się pod 
adresem https://edolium.com/JPW_Whitepaper_PL.pdf 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 14 lutego 2023 r.
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