Regulamin konkursu dla klientów EUROSPAR Cieszyn

§ 1.
Organizator i termin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Hanna Wilczek prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą: Firma Handlowa Hanna Wilczek, ul. Korfantego 10, 43-400 Cieszyn, NIP:
5480001774, REGON: 070533644 (dalej: Organizator).
2. Konkurs organizowany jest dla klientów sklepu EUROSPAR Cieszyn, ul. Stawowa 54.
3. Konkurs odbywa się w dniach od 10 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

§ 2.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) dokonanie zakupów za kwotę min. 100,00 PLN, przy czym zakup musi obejmować
przynajmniej jeden produkt z działu warzywno-owocowego oraz przynajmniej
jeden produkt z działu piekarniczego,
b) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „O jakie produkty wzbogaciłbyś
nasze nowe działy?” na formularzu konkursowym,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych na
formularzu konkursowym.
3. Przystąpienie do uczestnictwa w konkursie następuje z chwilą wrzucenia do urny
umieszczonej w sklepie EUROSPAR Cieszyn wypełnionego formularza konkursowego
zawierającego odpowiedź na pytanie konkursowe oraz imię, nazwisko i numeru
telefonu Uczestnika. Do formularza konkursowego musi zostać załączony paragon
fiskalny.
4. Przystąpienie do konkursu, w sposób określony w ust. 3 może nastąpić do dnia 10
grudnia 2021 r.
5. Uczestnik może wypełnić więcej niż jeden formularz konkursowy, jeżeli spełnia
warunki, o których mowa w ust. 2, przy czym może mu zostać przyznana tylko jedna
nagroda.
6. Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora.

§ 3.
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Zwycięzcami konkursu zostanie 10 Uczestników, których odpowiedzi na pytanie
konkursowe zostaną uznane za najciekawsze.
2. Wyboru najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe dokonuje komisja
konkursowa powołana przez Organizatora.

3. Ocenie komisji konkursowej poddane zostaną wyłącznie odpowiedzi na pytanie
konkursowe udzielone na formularzu konkursowym zawierającym wszystkie
niezbędne dane oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do którego został
dołączony paragon fiskalny.
4. Ocena przez komisję konkursową udzielonych odpowiedzi nastąpi w terminie do dnia
14 grudnia 2021 r.

§ 4.
Nagroda
1. Nagrodami w konkursie są ekspresy do kawy (różne modele), słuchawki JBL, grill,
zestaw głośników o wartości 150 - 500PLN.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Nagroda zostanie przyznana wszystkim zwycięzcom konkursu, wyłonionym w sposób
określony w § 3. O przyznaniu zwycięzcy konkretnej nagrody decyduje komisja
konkursowa, biorąc pod uwagę udzieloną odpowiedź na pytanie konkursowe.
4. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcom konkursu na terenie sklepu EUROSPAR
Cieszyn, przy ul. Stawowej 54, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
poinformowania zwycięzców o wygranej w sposób określony w § 5 ust. 1.
5. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę, pieniądze, a także inne przedmioty.

§ 5.
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej oraz terminie i sposobie
odbioru nagrody w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu na
numer telefonu wskazany w formularzu konkursowym.
2. Lista zwycięzców konkursu może zostać opublikowana przez Organizatora na terenie
sklepu EUROSPAR Cieszyn.
§ 6.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Hanna Wilczek
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowa Hanna Wilczek, ul.
Korfantego 10, 43-400 Cieszyn.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
cieszyn2@eurosparcieszyn.pl.
3. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
konkursu, na podstawie pisemnej zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a 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).

4. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane do dnia odbioru nagród
przez wszystkich Uczestników konkursu, a dane osobowe osób które złożyły
reklamację – do dnia rozpatrzenia reklamacji.
5. Dane osobowe nie będą przekazane innym podmiotom.
6. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w odrębnych przepisach.
8. Uczestnik konkursu posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Konsekwencją braku zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak
możliwości udziału w konkursie.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
§ 7.
Wykluczenie z udziału w konkursie
Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w konkursie osób
podejmujących działania sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem.

§ 8.
Reklamacja
1. Reklamacja dotycząca sposobu przeprowadzenia konkursu może być zgłaszana
w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.
2. Reklamacja powinna być zgłoszona w formie pisemnej oraz zawierać imię, nazwisko
i adres kontaktowy zgłaszającego, jak również określać zastrzeżenia dotyczące
sposobu przeprowadzenia konkursu.
3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpływu.

§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu do upływu terminu do
wniesienia reklamacji, o którym mowa w § 8 ust. 3.
2. Regulamin zostaje opublikowany na terenie sklepu EUROSPAR Cieszyn oraz na
stronie internetowej.

