REGULAMIN NAGRODY ZA PARAGONY / wakacyjny pro sale 2018
DEFINICJE
1. Konkurs – konkurs ,,NAGRODY ZA PARAGONY” WAKACYJNY PRO SALE, którego zasady
określa niniejszy Regulamin.
2. Organizator - Katherine sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa),
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000472930, NIP 5252561580, REGON 146823889.
3. Koordynator – Michał Milewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firma: Show Group Michał
Milewski ul. Działkowa 22 09-400 Maszewo Duże, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7742540965, REGON 140420759, adres e-mail:
Milewski.dance@gmail.com.
4. Regulamin - niniejszy regulamin.
5. Strony - Uczestnik i Organizator.
6. Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której miejsce
zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizator organizuje niniejszy Konkurs przy pomocy Koordynatora.
2. Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Galerii Handlowej
Mazovia, zlokalizowanej przy ul. Wyszogrodzkiej 127, 09-410 w Płocku (dalej „Galeria Mazovia”).
4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu (dalej
„Regulamin”), a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu, na warunkach określonych w
Regulaminie, będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go
akceptuje.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Galerii
Mazovia (http://galeriamazovia.com.pl).
6. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym nagrody za najlepszą czynność w myśl art. 919
i nast. Kodeksu Cywilnego. Organizator jest „przyrzekającym” w myśl art. 919 i nast. Kodeksu
Cywilnego.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat,
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i są konsumentami w rozumieniu art. 22¹ K.C., (dalej „Uczestnik/cy”). W Konkursie nie mogą brać
udziału przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i Koordynatora, pracownicy Galerii
Mazovia, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Koordynatora do przeprowadzenia nadzoru nad
przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub
Koordynatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu,
pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych, współpracujących z Organizatorem
lub Koordynatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej
rodziny, o których mowa w niniejszym punkcie, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Aby odebrać piłkę plażową z logo galerii należy:
a) Dokonać zakupów na terenie Galerii Mazovia za kwotę minimalną 100,00 zł w dniach: 14,21,28
lipca 2018 r i 4,11,18 sierpnia 2018 r. w godzinach 11:00 – 19:00.
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b) Zgłosić się z paragonem lub paragonami do stoiska konkursowego.
c) Po zarejestrowaniu paragonu przez hostessę, Uczestnik Konkursu ma prawo odbioru nagrody:
piłki plażowej w kolorze biało-zielonym z logo galerii Mazovia o rozmiarze około 26 cm.
d) Uczestnik może brać udziału w Konkursie, wielokrotnie danego dnia.
e) Ilość nagród przeznaczona do konkursu to 950 sztuk na cały okres trwania akcji akcji.
f) Hostessa będzie wydawać nagrody w dniach od 14,21,28 lipca 2018 r. oraz 04,11,18 sierpnia
2018 r. w godz. 11:00 - 19:00 w Punkcie konkursowym znajdującym się na parterze Galerii
Mazovia. Liczy się kolejność zgłoszeń.
g) Wielokrotność kwoty 50,00 zł na paragonie nie upoważnia Uczestnika do odbioru więcej niż
jednej nagrody.
h) Raz użyty w Konkursie paragon, nie może być w nim ponownie zarejestrowany.
5. Aby wziąć udział w Konkursie z nagrodami głównymi należy:
1. Konkurs z nagrodami głównymi, składa się z 2 etapów:
Etap I
a) W Konkursie mogą wziąć udział osoby, o których mowa w § 1 ust. 4, które w dniach 14,21,28
lipca 2018 r. oraz 4,11,18 sierpnia 2018 r. dokonają zakupów w jednym ze sklepów lub punktów
usługowych znajdujących się na terenie Galerii Mazovia na kwotę co najmniej 50,00 złotych oraz
zgłoszą się do udziału w Konkursie poprzez pobranie specjalnej karty konkursowej w punkcie
konkursu. Formularze będą wydawane przez hostessę na stoisku konkursowym w dniach
konkursowych w godzinach 11:00 – 19:00. Potwierdzeniem faktu dokonania zakupów, na
warunkach uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie będzie paragon fiskalny wydany
przez którykolwiek ze sklepów lub punktów usługowych na terenie Galerii Mazovia na kwotę co
najmniej 50,00 zł.
b) Za Każdy paragon fiskalny na kwotę minimum 50,00 zł osoba zgłaszająca się do punktu
konkursowego otrzyma specjalną pieczątkę podbitą na karcie konkursowej, 1 paragon = 1
pieczątka.
c) Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą na specjalnym stoisku konkursowym znajdującym
się w Galerii Mazovia przez 6 dni w następujących terminach i godzinach:
a. 14 lipca 2018r. w godzinach 11:00 – 19:00
b. 21 lipca 2018r. w godzinach 11:00 – 19:00
c. 28 lipca 2018r. w godzinach 11:00 – 19:00
d. 4 sierpnia 2018r. w godzinach 11:00 – 19:00
e. 11 sierpnia 2018r. w godzinach 11:00 – 19:00
f. 18 sierpnia 2018r. w godzinach 11:00 – 19:00
d) Paragon należy okazać hostessie na specjalnym stoisku konkursowym w trakcie rejestracji
formularza zgłoszeniowego. Paragon/y zostanie ostemplowany przez hostessę pieczątką o
nazwie Show Group Michał Milewski.
e) Każdy formularz zgłoszeniowy ma swój indywidualny numer.
f) W konkursie, nie biorą udziału potwierdzenia transakcji Kantoru, paragony ze sklepu Piotr i Paweł
oraz apteki.
g) Ilość osób mogących wziąć udział w Konkursie jest nieograniczony.
Etap II
Aby przejść do etapu 2 należy:
a) Posiadać w karcie konkursowej minimum 3 pieczątki z 3 różnych dni akcji konkursowej.
b) Dostarczyć kartę konkursową do punktu konkursowego i wrzucić do specjalnej urny najpóźniej
w dniu 18 sierpnia 2018 r. Hostessa pobierze od Uczestnika dane: Imię i Nazwisko, adres email
i numer telefonu oraz poprosi o podpisanie Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
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c) Znaleźć się w gronie 20 osób z największą liczbą pieczątek na karcie. W przypadku takiej samej
liczby pieczątek u osób składających kartę konkursową pierwszeństwo działu w finale ma
osoba, która złożyła swoja kartę w godzinie wcześniejszej w punkcie konkursu.
§4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Finał Konkursu odbędzie się 20 sierpnia w godzinach 17:00 - 19:00 przy stoisku konkursowym.
2. 20 osób z największą liczbą pieczątek zostanie zaproszona tego dnia do galerii Mazovia.
3. Zadaniem finałowym będzie zrobienie sobie zdjęcia na naszej scence wraz z nagroda główną (rower)
i po otrzymaniu wydrukowanego zdjęcia napisanie na odwrocie krótkiego uzasadnienia ,,Dlaczego to
właśnie my/ja powinniśmy/powinienem wygrać ten rower “.
4. Komisja konkursowa z pośród 20 finalistów wybierze 4 najciekawsze zdjęcia i opisy, które zostaną
nagrodzone nagrodami głównymi.
5. Warunkiem udziału w finale jest osobiste stawienie się w wyznaczonym dniu w galerii Mazovia przy
stoisku konkursowym.
6. W przypadku braku kontaktu z Uczestnikiem, w wyznaczonym terminie nagroda zostanie przyznana
innemu Uczestnikowi Konkursu, który będzie miał obowiązek skontaktować się z Organizatorem lub
Koordynatorem do dwóch dni roboczych od momentu publikacji informacji o zwycięstwie - poprzez
wiadomość prywatną na fanpage’u Galerii Mazovia (na portalach Facebook/Instagram) lub drogą
mailową.
§5 NAGRODY I SPOSÓB ICH WYDAWANIA
1. Nagrodami w konkursie są: 4 rowery o wartości łącznej 3.650,00 zł netto (słownie: trzy tysiące
sześćset pięćdziesiąt złotych).
2. Komisja konkursu zdecyduje o przyznaniu konkretnych modeli rowerów dla każdego z 4 wybranych
osób do finału.
3. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o terminie oficjalnego odbioru nagród.
4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody czy ekwiwalent pieniężny.
5. Nagrody będą wydane tylko do rąk własnych Zwycięzców. Nagrody będą wydawane w na terenie
Galerii Mazovia. Nagrody nie mogą być odebrane przez członków rodziny ani osoby trzecie.
6. Podczas wydawania nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę
dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Zwycięzcy (dowód osobisty, paszport,
dokument prawo jazdy, legitymacja) w celu sporządzenia protokołu wydania nagrody.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności, w przypadku podania błędnych danych, zmiany
danych Zwycięzcy, o których nie zostali poinformowani, lub w przypadku niespełnienia przez
Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub naruszenia Regulaminu. W
takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
8. W przypadkach wykrytych działań, niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa, Uczestnik
będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.
9. Całość, tj.: przekazanie nagród oraz ich realizacja, zostanie zrelacjonowana i udostępniona w
materiałach promocyjnych (foto/wideo), dystrybuowanych na nośnikach i w kanałach Organizatora
oraz Koordynatora. Warunkiem odbioru i realizacji nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody
oraz zgody na wykorzystanie wizerunku przez Zwycięzców Konkursu.
§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który przetwarzać będzie dane osobowe w celu
realizacji Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika. Dane
osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi lub Koordynatorowi
na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione
innym podmiotom w związku z realizacją Konkursu, a w przypadku Zwycięzców - na warunkach
określonych w zgodzie na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 1). Dane osobowe przetwarzane
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3.
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będą do czasu trwania Konkursu lub odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej
wyrażenia. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane przez Organizatora do państw trzecich
(poza obszar EOG) a ich przetwarzanie przez Organizatora nie obejmuje automatycznego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza obowiązujące przepisy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do
przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia.
Zgromadzone dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Konkursu zostaną komisyjnie
usunięte z systemu.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem,
sprawozdawczością podatkową i księgową.
Podanie danych przez osoby zakwalifikowane na listę Zwycięzców ma charakter dobrowolny.
Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo
żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania przez
Organizatora bądź Koordynatora Konkursu. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać
bezpośrednio na adres mailowy: Milewski.dance@gmail.com
Zwycięzca Konkursu zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów w
przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w
związku z Konkursem.
§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje, w związku z Uczestnictwem w Konkursie, powinny być przesłane listem
poleconym na adres Koordynatora, w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja, zgłoszona po wyznaczonym terminie, nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny
zachowania terminu złożenia reklamacji, miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą
reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Koordynatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich
otrzymania.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż
leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników,
wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, oprogramowania narzędzi komputerowych
lub mobilnych Uczestnika Konkursu czy portalu Facebook.com.
3. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń,
fałszowania wyników, fałszowania danych, jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania,
które nie jest wymienione w zastrzeżeniach Organizatora, jako wymaganego do wzięcia udziału w
Konkursie, Koordynator może, bez uprzedniego powiadomienia, wykluczyć Uczestnika z udziału w
Konkursie. Informacje, w przedmiocie usuniętych Uczestników, zostaną udzielone wyłącznie na ich
wyraźną prośbę, skierowaną na adres mailowy: Milewski.dance@gmail.com
4. Informacji, o których mowa w pkt 3, Koordynator udzieli jedynie w zakresie uznanym przez niego za
niezbędny.
5. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy kierować na adres:
Milewski.dance@gmail.com.
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestniczenia w dyskusjach związanych z kwestiami
proceduralnymi.
7. Wypowiedzi umieszczane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą zawierać treści
obraźliwych lub oszczerczych względem kogokolwiek. Zabrania się również umieszczania treści
wulgarnych, przez co rozumie się: niewyszukane słownictwo, pornografię, przemoc i treści
drastyczne. W takich sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z
udziału w Konkursie.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy
żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
9. W przypadku zmiany danych Uczestnika jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować
Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika Konkursu.
10. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika
Konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
12. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają
wyłącznie postanowienia Regulaminu.
13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
inne przepisy prawa.
14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy1601 s.
California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są
informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą
wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
15. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 14.07.2018 r., od godziny 11:00 do 18.08.2018 do godziny
19.00.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja,niżej
podpisany/a………………………………………………………..………………………………………………
wyrażam zgodę̨ na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii oraz materiału
filmowego podczas finału akcji konkursowej ,,Nagrody za paragony” wakacyjny pro sale w dniu finału
akcji 20.08.2018.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się z warunkami Konkursu i mam świadomość, iż udzielenie
niniejszej zgody jest dobrowolne, choć jest warunkiem wydania nagrody. Brak udzielenia zgody jest
jednoznaczny z rezygnacją z wygranej.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału wideo za
pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w
to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach,
publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, mediach społecznościowych, wystawach,
konkursach, nośnikach reklamy wewnętrznej i zewnętrznej.
Zgoda ma charakter bezterminowy. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i
zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem, przy czym mój wizerunek
nie może zostać wykorzystany w sposób naruszający moje dobre imię, w tym w szczególności w
materiałach obraźliwych.
Zgody udzielam:
• Organizatorowi: Katherine sp. z o.o., 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, zarejestrowanej w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 0000472930, NIP 5252561580, REGON 146823889;
• Koordynatorowi Konkursu: Show Group Michał Milewski ul. Działkowa 22 09-400
Maszewo Duże, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
NIP
7742540965,
REGON
140420759,
adres
e-mail:
milewski.dance@gmail.com.

Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

…………………………………………………………
PODPIS
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Katherine spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000472930, NIP: 525256-15-80, REGON: 146823889 („KATHERINE”).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KATHERINE w związku z organizacją konkursu
Wakacyjny pro sale ,,Nagrody za paragony”. Ponadto, Twoje dane osobowe, mogą być przetwarzane
przez KATHERINE w celach promocji Galerii Handlowej Mazovia w Płocku poprzez publikację
Twojego wizerunku w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych,
folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, mediach społecznościowych,
wystawach, konkursach, nośnikach reklamy wewnętrznej i zewnętrznej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji przez KATHERINE celów,
o których mowa w ust. 2 powyżej.
Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane dostawcom usług technicznych lub
organizacyjnych, z których KATHERINE korzysta w związku z realizacją celów, o których mowa w
ust. 2 powyżej, tj. w szczególności zarządcy Galerii Handlowej Mazovia w Płocku, firmom
świadczącym usługi informatyczne i marketingowe.
Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG. Udostępnienie następuje wówczas
na terenie Stanów Zjednoczonych, w związku korzystaniem z usług informatycznych. Przysługuje Ci
prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych, a KATHERINE stosuje odpowiednie
zabezpieczenia w celu ich ochrony.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Ponadto, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych lub żądać ich przeniesienia.
Swoje uprawnienia, określone w pkt 8 powyżej, możesz realizować kontaktując się z KATHERINE
pod adresem: Galeria Handlowa Mazovia, ul. Wyszogrodzka 127, 09-410 Płock lub
daneosobowe@galeriamazovia.com.pl.
Jeżeli uważasz, że KATHERINE przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi
przepisami, możesz wnieść skargę do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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Załącznik nr 2
Wzór Oświadczenia

Nr: 0001
Oświadczenie udziału w konkursie

Imię …………………………………………………………………………………………………………………….……….

Nazwisko……………………………………………………………………….…………………………………..………..…

Adres email………………………………………………………………………………………………………………….…

Nr. Tel ……………………………………………………………………………………………………………………..……

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Organizator, który przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji
Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika. Dane osobowe mogą być ujawnione
podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi lub Koordynatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z
zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione innym podmiotom w związku z realizacją Konkursu, a w
przypadku Zwycięzców - na warunkach określonych w zgodzie na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 1). Dane
osobowe przetwarzane będą do czasu trwania Konkursu lub odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej
wyrażenia. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane przez Organizatora do państw trzecich (poza obszar
EOG) a ich przetwarzanie przez Organizatora nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
8. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej
odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia.
9. Zgromadzone dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Konkursu zostaną komisyjnie usunięte z systemu.
10. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, sprawozdawczością podatkową i
księgową.
11. Podanie danych przez osoby zakwalifikowane na listę Zwycięzców ma charakter dobrowolny. Zwycięzcom Konkursu
przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także
prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania przez Organizatora bądź Koordynatora Konkursu. Wszelkie
oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres mailowy: Milewski.dance@gmail.com.
12. Zwycięzca Konkursu zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów w przedmiocie
przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem.
7.

Wyrażam zgodę

…………………………………….....
Data i podpis
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