KONKURS O MAŁPIE YLE – FACEBOOK – POST PRZYPIĘTY
Regulamin Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim.
Fundatorem nagrody jest Organizator.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych
danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych zwycięzców na swoim
Fanpage’u w formie posta z wynikami Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zamieszczenie (w formie komentarza pod postem
konkursowym) rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta
konkursowego na Fanpage’u Organizatora.
8. Konkurs ma charakter publiczny, co oznacza, że mogą wziąć w nim udział wszyscy oprócz
pracowników i współpracowników Organizatora.
9. W Konkursie przewidziano TRZY NAGRODY – trzy talony do sieci sklepów EMPIK o
wartości 50 zł każdy.
10. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności i pomysłowości
wykonanego zadania.
11. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców. Forma Konkursu nie
przewiduje stopniowania laureatów ,co oznacza, że każdy ze zwycięzców otrzyma tę samą
nagrodę.
12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej za pośrednictwem portalu Facebook oraz ich
imiona i nazwiska zostaną opublikowane w publicznym poście z rozstrzygnięciem Konkursu.
13. Konkurs trwa od dnia 28 listopada 2018 od 17:00 do 12 grudnia 2018 do 00:00.
14. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2018 i obowiązuje do 12 grudnia 2018.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.
17. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
18. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Studium Języków
Obcych w Mińsku Mazowiecki z siedzibą przy ul. Mała 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
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Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu. Podstawa
przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z
Uczestnikami Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie
dłużej, niż jest to konieczne do sfinalizowania założeń Konkursu, a po tym czasie mogą być przetwarzane
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

