REGULAMIN KONKURSU „FOTELIK RWF”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest strona „Powołani do Świętości”.
II. NAGRODY
1. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody w postaci bonów pieniężnych:
I miejsce – Poduszka stabilizująca SANDINI SleepFix® Basic + Osłonka przeciwsłoneczna na szybę
+ mata pod fotelik chroniąca tapicerkę samochodu
II miejsce – Osłonka przeciwsłoneczna na szybę + mata pod fotelik chroniąca tapicerkę samochodu
III miejsce – Osłonka przeciwsłoneczna na szybę + mata pod fotelik chroniąca tapicerkę samochodu
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Tylem.pl.
3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201,
poz. 1540 z późn. zm.). Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników
Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu.
III. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I ODBIÓR NAGRÓD
1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy
spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie:
- polubić stronę https://www.facebook.com/boskiemalzenstwo/
- polubić stronę https://www.facebook.com/TylemPL/
- zapisać się do grupy: https://www.facebook.com/groups/fotelikiRWF/
- odpowiedzieć (w komentarzu pod postem konkursowym) na pytanie konkursowe:
"Który fotelik jest bezpieczniejszy?"
2. Konkurs trwa do dnia 07 sierpnia 2018 r. do godziny 22:00.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 09 sierpnia 2018 roku na stronie
https://www.facebook.com/boskiemalzenstwo .
4. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy konkursu będą proszeni o kontakt z
Organizatorem konkursu (mail: kontakt@powolanidoswietosci.pl) do dnia 11 sierpnia

2018 roku do godziny 22:00. Brak kontakt w powyższym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją
z nagrody.
5. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata i przyznania, wydania i odbioru
nagrody.
2. W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych:

A. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maciej Jabłoński z siedzibą w Warszawie
przy ul. Dąbrowskiego 24/12, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
B. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Iwona Jabłońska, e-mail:
kontakt@powolanidoswietosci.pl
C. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia
jego laureatów.
D. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych;
 podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
E. posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
F. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
G. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 trzech miesięcy od zakończenia konkursu.3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie.

