REGULAMIN KONKURSU „Zimowy set”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursu jest Time4 Digital Spółką z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Browarowa 21, 43-100
Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699471,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP: 6462961375, REGON: 368023438, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN
2. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Zimowy set” (zwany dalej „Konkursem”).
3. Konkurs prowadzony będzie w dniach od 15 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 na podstawie niniejszego
regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.
4. Udział w Konkursie mogą wziąć klienci, którzy wykonali dowolną w Q Service Castrol na przestrzeni dat z
punktu 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są:
a) pracownikami Organizatora;
b) członkami rodzin osób wymienionych w ppkt a) powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych,
zstępnych i małżonków tych osób.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
6. Uczestnik Konkursu, którego zadanie konkursowe zostało nagrodzone w wyniku przeprowadzonego
Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwany jest dalej „Laureatem”.
7. Informacja o Konkursie i niniejszym Regulaminie, w tym o zasadach uczestnictwa, będzie dostępna na
stronie internetowej dostępnej pod adresem https://qservicecastrol.eu/zima/
II.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy odwiedzić dowolny serwis marki Q Service Castrol i wykonać
dowolną usługę jednocześnie korzystając z promocji “Zimowy set zachowując paragon”. Następnie należy
uzupełnić formularz na stronie https://qservicecastrol.eu/zima/, podając swoje dane oraz wykonać zadanie
konkursowe - odpowiedź na pytanie: Gdzie byś pojechał na ferie...gdybyś mógł ?
Formularz zawiera także oświadczenie o akceptacji regulaminu Konkursu i udzielenie zgody na przetwarzanie
przez Organizatora podanych przez Uczestnika danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Konkursu,
ustalenia i ogłoszenia Laureata. Zgłoszenia nieczytelne lub niekompletne nie będą przedmiotem oceny.
2. Zadanie konkursowe nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym, naruszającym w jakikolwiek
sposób obowiązujące prawo, wzywającym do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających
wulgaryzmy, treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc,
obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe. Prace
zawierające takie treści nie będą przedmiotem oceny.
3. W przypadku złożenia dwóch zgłoszeń w Konkursie przedmiotem oceny będzie jedno zadanie konkursowe.
III.

PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodą dla Laureatów Konkursu będą: 20 x karty podarunkowe na kwotę 100 zł do wykorzystania na
stacjach BP.
2. Trzyosobowa Komisja Konkursowa, której członkowie zostali wyłonieni przez Organizatora, będzie czuwać
nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Dokona weryfikacji Zgłoszeń pod kątem ich poprawności oraz
czytelności i wybierze 20 zwycięskich osób, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność,
oryginalność zadania konkursowego, tj. jej kreatywność, oryginalność, zgodność z wartościami Organizatora, w
ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu.

3. Z prac Komisji sporządzany jest pisemny protokół. Komisja pracuje na posiedzeniu niejawnym, w którym nie
mogą brać udziału Uczestnicy Konkursu.
4. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody na wskazany w Zgłoszeniu numer telefonu
kontaktowego lub mailem terminie nie później niż do dnia 25 stycznia 2021 r.
5. W przypadku niemożności połączenia z Laureatem, nagroda, która została mu przyznana zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu przechodzi na pierwszego Uczestnika z listy rezerwowej, w sposób
wskazany w ust 6 powyżej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Laureata.
IV.

PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKÓW

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Time4 Digital w celu
realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie pt. „Jakość na medal”, w tym we
wszelkich kwestiach związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia, wyłonieniem zwycięzcy, w tym także na potrzeby
wydania nagrody.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator - Time4 Digital Spółką z o.o. z
siedzibą w Tychach, ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699471, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:
6462961375, REGON: 368023438, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN
2. wszelkie informacje w przedmiocie ochrony danych osobowych Uczestnika dostępne są pod adresem:
admin@time4.digital
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z udziałem Uczestników w
Konkursie, w celach realizacji jego postanowień, tj. prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia i
ogłoszenia Laureata, zgodnie z postanowieniami Regulaminu., na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
4. odbiorcą
Pani/Pana
danych
osobowych
będą
upoważnieni
pracownicy
oraz
współpracownicy/podwykonawcy Organizatora, uczestniczący w procesie przeprowadzenia i realizacji
Konkursu;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz okres
przedawnienia roszczeń;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie
10. dane nie podlegają profilowaniu.
V.

PRAWA AUTORSKIE

1. Praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku z dnia 4 lutego

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 t.j.).
2. Uczestnik składając Zgłoszenie z zadaniem konkursowym w trybie określonym w niniejszym Regulaminie
potwierdza, że posiada do niego pełne, niczym nieograniczone i wyłączne prawa autorskie. Uczestnik ponosi
wobec Organizatora i osób trzecich pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich w
związku z przedłożonym zadaniem konkursowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z zadania konkursowego na potrzeby Konkursu i w celu
realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz jej zarchiwizowania na czas nieoznaczony po zakończeniu
Konkursu. Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
VI.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać
Organizatorowi na piśmie.
2. Pisemna reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres
Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Jakość na medal” Lub na adres e-mail: admin@time4.digital.
Reklamacja winna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód
reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem
wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady prowadzenia Konkursu oraz określa
prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 października 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002, nr 101, poz. 926, t.j. z późn.
zm.).
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

