REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest portal sadeczanin.info
2. Sponsor konkursu
Konspol Holding Sp. z o.o.
3. Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniach 17 – 30.09.2018 na portalu
sadeczanin.info
4. Przedmiot konkursu:
a) Przedmiotem konkursu są zdjęcia potraw w których skład wchodzi
parówka z kogucikiem czyli Hot dog z kurczaka
b) Konkurs jest jednoetapowy
5. Warunki uczestnictwa:
a) W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które przyślą
zgłoszenie w postaci przepisu na potrawę z parówką hot dog
KONSPOL HODLING oraz zdjęcia tej potrawy do dnia 30.09.2018 na
adres mailowy: konkurs.konspol@sadeczanin.info
b) Każdy z uczestników może zgłosić do dwóch potraw
c) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu sadeczanin.info
2.10.2018
6. Kryteria oceny potraw:
a) Ocenie podlegać będzie potrawa zgłoszona do konkursu.
Składnikiem potrawy musi być parówka hot dog z kurczaka
b) Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie oceny przepisu oraz
prezentacji potrawy na zdjęciu
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7.Ogłoszenie wyników konkursu:
a) Specjalnie powołana Komisja Konkursowa
z udziałem
przedstawiciela SPONSORA KONSPOL HOLDING wyłoni zwycięzcę
i ogłosi wyniki niezwłocznie po podliczeniu oddanych głosów
b) Zwycięzcą zostaje osoba wyłoniona przez Komisję Konkursową
c) O zwycięstwie decyduje głos Komisji Konkursowej uwzględniający
m.in. liczbę oddanych głosów
d) Nagrodami w Konkursie jest 10 bonów zakupowych, każdy o
wartości 100 zł do wykorzystania w Sklepie Firmowym KONSPOL
ul. Artura Grottgera 40 w Nowym Sączu
e) Decyzja Komisji jest ostateczna

- Zapoznałem się i akceptuje REGULAMIN, w tym z informacjami o Administratorze Danych Osobowych, o przetwarzaniu
danych osobowych oraz prawach z tym związanych (nota informacyjna RODO)
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Sądecką z siedzibą w Niskowej, moich danych osobowych w postaci
przekazanego przeze mnie do konkursu przepisu/przepisów oraz zdjęcia/zdjęć mojego autorstwa w celu przeprowadzenia
konkursu, w tym publikacji wyników, poprzez nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie przez Fundację Sądecką, w tym
powielanie, obróbka i rozpowszechnianie, wszelkimi dostępnymi technikami, w Internecie na stronach internetowych i
social media, oraz w prasie w tytułach prasowych, należących do tego podmiotu, przekazanego przeze mnie do konkursu
zdjęcia bez konieczności każdorazowego jej zatwierdzania w okresie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu
bezterminowo do odwołania konkursu.
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych jest Fundacja Sądecka (wydawca portalu sadeczanin.info) z siedzibą w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec, KRS
000000846.
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu i ogłoszenie jego
zwycięzców, Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu konkursu), zawierana przez
zgłoszenie udziału w konkursie. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach archiwizacyjnych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym
wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może
zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć
lub jej wykonać.
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie
działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
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Odbiorcami Twoich danych będą:
a. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje
obowiązki, w tym skontaktować się z uczestnikami i wyłonić zwycięzców,
b. uczestnicy konkursu oraz czytelnicy portalu sadeczanini.info zapoznający się z pracami konkursowymi oraz zwycięzcami konkursu (imię,
nazwisko)
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe
wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się
roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej
okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte
lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie
będzie istniał uzasadniony powód;
c. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
d. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a. droga mailową, wysyłając maila na adres: konkurs.konspol@sadeczanin.info
b. zwracając się do nas pisemnie na adres: Fundacja Sądecka, ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sączu
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu
sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych
osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane z przesłanego zgłoszenia do konkursu.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. adres, b. imię i nazwisko, c. adres mailowy, d. kontaktowy numer telefonu
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