Regulamin konkursu
§1 Postanowienie Ogólne
Organizatorem konkursu, jest R-GOL Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w
Ostródzie (14-100), Górka 3D wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613867
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, NIP 741-213-29-44 (
dalej „Organizator”).
§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. Konkurs zostanie
zorganizowany
na
stronie
internetowej
https://www.facebook.com/PZPNsklepkibica/?ref=br_rs
2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez
Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
Facebook, Inc.
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§3 Zasady i nagrody Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.05.2020 roku o godzinie 18:00 i
trwa do dnia 19.05.2020 roku do godziny 23:59.
Zadanie konkursowe polega na pokolorowaniu dowolną techniką
przynajmniej dwóch grafik dostępnych w poście konkursowym na
stronie
internetowej
https://www.facebook.com/PZPNsklepkibica/?ref=br_rs
i
opublikowanie efektów swojej pracy w komentarzu pod postem
konkursowym. Komentarze pod innymi postami zawierające prace
konkursowe nie będą brane pod uwagę.
Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez publikację swojej pracy
artystycznej, o której
mowa w ustępie 2
pod postem
Organizatora z informacją o
Konkursie, co stanowi jednocześnie
akceptację wszystkich
postanowień Regulaminu.
Dla
pięciu uczestników, których prace zostaną ocenione jako
najlepsze. Organizator ufunduje nagrody w postaci
Jednej koszulki reprezentacji dla najlepszej pracy, o wartości 250 zł
brutto.
Dla pozostałych laureatów: 4 zestawy produktów z asortymentu
Oficjalnego Sklepu Reprezentacji Polski, w tym w skład jednego
zestawu wchodzić będą m.in. puzzle, komplet poscieli, folder pocztowy,
podkładka pod mysz. Jeden zestaw dla jednego laureata, o wartości
rynkowej 200 zł brutto.
Wyboru Laureatów dokona Komisja Konkursowa, której decyzje są
ostateczne.
Lista Laureatów zostanie ogłoszona w 48 godzin po zakończeniu
konkursu.

7.
8.

9.

10.

11.

Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na Facebooku przez
Organizatora pod postem konkursowym.
Laureaci, w celu otrzymania nagrody zobowiązani są do przesłania
prywatnej
wiadomości
tekstowej
Organizatorowi
za
pośrednictwem Facebooka z
informacją o byciu Laureatem.
Zgłoszenie jest niezbędne dla
wydania nagrody.
Laureaci,
których prace zostaną ocenione jako najlepsze
przesyłają
Organizatorowi
w wiadomości mailowej na adres
wskazany przez
Organizatora w wiadomości prywatnej swoje
dane: imię, nazwisko,
adres do wysyłki nagrody.
Od momentu ogłoszenia wyników konkursu Laureaci mają 10 dni na
podanie danych wskazanych w punkcie 9. Organizatorowi. Po
upływie 10 dni, w trakcie których Laureat nie poda Organizatorowi
danych, o których mowa w punkcie 9., Laureat traci szansę na
odebranie
nagrody, a Komisja Konkursowa w ciągu 3 dni wskazuje
kolejnego
Laureata.
Nagroda
zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.
U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176). W przypadku nagród, których wartość
przekracza 760,
00 zł brutto, obowiązek opłat podatkowych od
nagród leży po
stronie uczestnika Konkursu.

§4 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem
danych osobowych osób biorących udział w
konkursie jest Organizator, tj. Spółka R-GOL Sp. z o.o. Sp. K z
siedzibą w
Ostródzie (14-00), Górka 3D.
2. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych. Kontakt do
Inspektora Ochrony Danych: IOD@r-gol.com.
3. Dane
osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz w celach
podatkowych (co dotyczy zwycięzców), jeżeli wystąpią obowiązki
podatkowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
dla tych celów jest Rozporządzenie 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 (dalej: RODO), tj, art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(realizacja umowy o treści Regulaminu
Konkursu
zawierana
przez zgłoszenie udziału swojej osoby w
Konkursie
poprzez
umieszczenie zadania konkursowego w poście pod
informacją o
Konkursie), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), oraz w
odpowiednim przypadku – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(zgoda).
4. Dane
osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji
powyższych celów.

5. Odbiorcą
Pana/Pani danych osobowych mogą być upoważnieni
pracownicy lub
współpracownicy
Administratora
oraz
zewnętrzne spółki udzielające wsparcia Organizatorowi w zakresie
usług zleconych, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy
powierzenia przetwarzania danych.
6. Ma
Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani
osoby
danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną
zgodę
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie wyrażonej
przez Pana/Panią zgody przed jej
cofnięciem.
7. Przysługuje
ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj.
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy
przetwarzanie
Pana/Pani
danych
będzie
niezgodne z RODO.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz
jest
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz odbioru
nagrod

