REGULAMIN KONKURSÓW – KRZYŻÓWKI W MAGAZYNIE „SUKCES PO POZNAŃSKU”
1.

WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji konkursowych typu krzyżówka, zwanej dalej Konkursami, jest: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000202703, NIP: 777-00-00-488 (zwane dalej MTP lub Organizatorem).
1.2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w akcjach konkursowych polegających na
rozwiązaniu krzyżówek, organizowanych przez Organizatora i publikowanych na łamach magazynu „Sukces po poznańsku”.
1.3. Konkursy są organizowane na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz
publikowane przez Organizatora na łamach magazynu „Sukces po poznańsku”.
1.4. Organizator oświadcza, iż jest wydawcą magazynu „Sukces po poznańsku”.

2.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby
niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych - za zgodą ich opiekunów prawnych, które spełnią warunki
określone w niniejszym Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w punkcie 2.2. poniżej).
2.2. Uczestnikami Krzyżówki nie mogą być:
2.2.1.
pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób,
2.2.2.
osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Krzyżówki, w tym członkowie Jury
wyłaniającego Laureatów, o których mowa w punkcie. 4.1.

3.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
3.1.1.
rozwiązanie krzyżówki (uzyskanie właściwego hasła) opublikowanej w ramach magazynu „Sukces po poznańsku” i objętej
Konkursem,
3.1.2.
przesłaniu w terminie określonym w punkcie 3.3 Regulaminu wiadomości e-mail zawierającej:
3.1.2.1. wskazanie uzyskanego przez Uczestnika hasła wraz z podaniem numeru lub daty wydania magazynu, w którym
krzyżówka (której dotyczy rozwiązanie) została opublikowana,
3.1.2.2. dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu do kontaktu, miejscowość zamieszkania,
3.1.2.3. zgodę zgłaszającego na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu,
3.1.2.4. w razie uczestnictwa osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych:
3.1.2.4.1. informacje określone w punkcie 3.1.2.1 (hasło, data wydania lub nr magazynu) oraz dane uczestnika
(podopiecznego): imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania,
3.1.2.4.2. dane opiekuna prawnego: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu do kontaktu,
3.1.2.4.3. zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie przez osobę niepełnoletnią lub
nieposiadającą zdolności do czynności prawnych,
3.1.2.4.4. zgodę opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika niepełnoletniego lub
nieposiadającej zdolności do czynności prawnych oraz własnych,
na adres e-mail: redakcja@sukcespopoznansku.pl.
Przykładowy wzór wiadomości e-mail spełniającej powyższe wymagania stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3.2. Termin na przesłanie rozwiązania dla danego Konkursu to 30 dni od daty wydania magazynu „Sukces po poznańsku” (określonego na
okładce lub w treści magazynu), w którym opublikowany był Konkurs (krzyżówka).
3.3. Wysłanie zgłoszenia niespełniającego warunków określonych w punkcie 3.1. Regulaminu w terminie określonym w punkcie 3.2.
Regulaminu wiąże się z nieprzyjęciem zgłoszenia do Konkursu.
3.4. Wysłanie swojego zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika (oraz opiekuna prawnego) warunków
Regulaminu.

4.

ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW I NAGRODY

4.1. Spośród osób, które w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą zgłoszenie spełniające wszystkie warunki, o których mowa
w punkcie 3.1 Regulaminu, jak również prawidłowe hasło, zostaną wybrani laureaci, którzy nabędą uprawnienie do nagrody wskazanej
w opublikowanym w magazynie „Sukces po poznańsku” ogłoszeniu o Konkursie (krzyżówce) (zwani dalej Laureatami lub pojedynczo
Laureatem).
4.2. Organizator wyłoni Laureatów konkursu spośród pierwszych 5 osób, które nadesłały prawidłowe zgłoszenia do Konkursu na adres
wskazany w niniejszym regulaminie. O kolejności zgłoszeń decydują data i czas nadesłania prawidłowego rozwiązania.
4.3. Organizator opublikuje rozwiązanie hasła krzyżówki kolejnym numerze.
4.4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
4.5. Laureat nie ma prawa do scedowania uprawnienia do nagrody na inną osobę.
4.6. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z uprawnienia do nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje we własności Organizatora.
Laureatowi nie przysługuje powyższe prawo rezygnacji po wydaniu nagrody.
4.7. Organizator skontaktuje się ze Laureatami każdego Konkursu telefonicznie, mailowo lub wyśle wiadomość SMS z informacją o wygranej
do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
4.8. Odbiór nagrody następuje osobiście w siedzibie Organizatora lub przez przesłanie nagrody na adres Laureata przekazany Organizatorowi
(wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na cele wysyłki) w terminie 60 dni od dnia przekazania przez Laureata danych
osobowych do wysyłki wraz z ww. zgodą, a w przypadku niewskazania takich danych – w terminie 60 dni od dnia powiadomienia Laureata
o wygranej.
4.9. W przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków opisanych w pkt. 4.5 lub nie odbierze nagród w terminie 60 dni od pozostawienia ich do
dyspozycji przez Organizatora Laureat traci uprawnienie do nagrody.

4.10. Nieprzekazanie nagrody wskutek braku przekazania danych przez Laureata oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda
przechodzi na kolejnego potencjalnego Laureata.
4.11. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez Laureata wszystkich postanowień Regulaminu.
4.12. Lista Laureatów zostanie opublikowana w sposób zanimizowany (np. z zastosowaniem imienia i/lub pierwszej litery nazwiska wraz
z miejscem zamieszkania) na stronie internetowej www.sukcespopoznansku.pl.

5.

KOMISJA

5.1. Do kontroli prawidłowości Krzyżówki powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
5.2. Komisja będzie nadzorować prawidłową organizację i przebieg Krzyżówki oraz wykonanie przez Laureata wszystkich zobowiązań
wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności dokona oceny prawidłowości zgłoszeń do Krzyżówki oraz wyłonienia osób
nagrodzonych.

6.

DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych uczestników są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14,
60-734 Poznań., wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, będącą czynnym
podatnikiem VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN.
6.2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez MTP jest dostępny drogą elektroniczną na adres e-mail:
iod@mtp.pl (Inspektor Ochrony Danych).
6.3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania
RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
6.4. Organizator pozyskuje dane osobowe Uczestników poprzez dobrowolne wysłanie przez uczestnika zgłoszenia wraz ze swymi danymi za
pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6.5. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Konkursu zgodnie z Regulaminem
Konkursu oraz w celach objętych każdorazowo zgodą Uczestnika. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny
dla organizacji, rozliczenia Konkursu, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Uczestnika.
6.6. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej
Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
6.7. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie
udziału w Konkursie stanowi zawarcie umowy). Organizator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanym konkursem, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres
przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
6.8. Organizator ujawnia poddane uprzednio anonimizacji dane osobowe Laureata (tylko imię (i/lub) pierwsza litera nazwiska, nazwa
miejscowości) poprzez zamieszczenie tych danych na stronie internetowej www.sukcespopoznansku.pl następującym kategoriom
odbiorców: wszystkim odwiedzającym stronę www.sukcespopoznansku.pl.
6.9. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d)
ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie Konkursu uniemożliwi w nim
udział. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych,
w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
6.10. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację zanonimizowanych danych osobowych
Laureata (imię (i/lub) pierwsza litera nazwiska, nazwa miejscowości) na stronie internetowej www.sukcespopoznansku.pl.
6.11. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora lub
wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych.
6.12. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że
przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza przepisy RODO.
6.13. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

7.

REKLAMACJE

7.1. Reklamacje związane z Konkursami będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres Organizatora
w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia i publikacji danej listy Laureatów.
7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
7.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną.
7.4. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję
Reklamacyjną.
7.5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu o danym Konkursie (krzyżówce) oraz w siedzibie Organizatora.
8.2. Regulamin obowiązuje od dnia 10.07.2018 2018 r. do odwołania.
8.3. Biorąc udział w Konkursie i przesyłając swoje zgłoszenie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte
w Regulaminie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator

………………………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSÓW – KRZYŻÓWKI W MAGAZYNIE „SUKCES PO POZNAŃSKU”

PRZYKŁADOWY WZÓR ZGŁOSZENIA E-MAIL DO KONKURSU
Informacje od Organizatora:
−
Poniższe schematy (wzory) wiadomości nie są wiążące dla uczestników.
−
Zgłoszenie dla swej skuteczności musi zawierać co najmniej wszystkie elementy wskazane w 3.1. Regulaminu.
−
Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: redakcja@sukcespopoznansku.pl

Do: redakcja@sukcespopoznansku.pl
Temat: Zgłoszenie konkursowe

Rozwiązanie krzyżówki (hasło): kwiatek
Magazyn: Nr 1 Maj/2018
Dane do kontaktu: Jan Nowak, Poznań / nr telefonu 012345678 (i/lub) adres e-mail: jannowak@xyz.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu organizowanego przez
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. dot. krzyżówki w magazynie „Sukces po poznańsku” zgodnie
z Regulaminem Konkursu.



Wzór dla uczestników będących osobami niepełnoletnimi lub nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnych

Do: redakcja@sukcespopoznansku.pl
Temat: Zgłoszenie konkursowe

Rozwiązanie krzyżówki (hasło): kwiatek
Magazyn: Nr 1 Maj/2018
Dane uczestnika: Jan Nowak, Poznań
Dane opiekuna prawnego: Anna Nowak, annanowak@xx.pl, nr telefonu 012345678 (i/lub) adres e-mail:
annanowak@xyz.pl.
Oświadczam, iż jestem opiekunem prawnym Jana Nowaka i wyrażam zgodę na wzięcie przez niego udziału w Konkursie
organizowanym przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. dot. krzyżówek w magazynie „Sukces po poznańsku”
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz uczestnika na potrzeby Konkursu zgodnie
z Regulaminem Konkursu.

