Regulamin Konkursów "Se Točí rozdaje bilety”
Regulamin Konkursów "Se Točí rozdaje bilety” prowadzonych za pośrednictwem:
www.facebook.com/setoci.okinie i www.setoci.com, zwany dalej "Regulaminem".

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Konkursów "Se Točí rozdaje bilety” zwanych dalej "Konkursem" jest
osoba prywatna – właściciela bloga filmowego: Se Točí, Patrycja Paczyńska-Jasińska,
zamieszkała przy ul. Nowowiejskiego 3k w Mysłowicach, e-mail:, setoci@setoci.com, zwana
dalej "Organizatorem".
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie
facebook.com profilu bloga filmowego Se Točí prowadzonego przez Organizatora,
dostępnego pod adresem: www.facebook.com/setoci.okinie i na stronie bloga Organizatora
pod adresem: www.setoci.com, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, w terminach i z nagrodami określonymi szczegółowo w ogłoszeniach
o poszczególnych Konkursach, publikowanych każdorazowo na Profilu i stronie www
Organizatora.
3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
Uczestników.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Profilu Organizatora.
5. Następującym pojęciom używanym w Regulaminie oraz w poszczególnych ogłoszeniach
należy nadawać znaczenie określone poniżej:
a) Konkurs - Konkurs organizowany, w różnych edycjach czasowych, za pośrednictwem
Profilu i strony internetowej Organizatora, adresowany do użytkowników Profilu i strony
internetowej Organizatora, polegający na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie
sformułowane przez Organizatora oraz na nadesłaniu odpowiedzi w danej edycji i terminie
Konkursu, w sposób określony niniejszym Regulaminem;
b) Ogłoszenie o Konkursie - publikowane na Profilu Facebook.pl oraz stronie internetowej
Organizatora zaproszenie do udziału w danej edycji Konkursu, zawierające w szczególności
pytanie konkursowe, datę Konkursu, Rozpoczęcie Konkursu, określenie Nagród
w Konkursie;
c) Data Konkursu - określenie ram czasowych danej edycji tj. dzień lub dni, w których
uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie;

d) Rozpoczęcie Konkursu - określona w Ogłoszeniu godzina oraz dzień od kiedy uczestnicy
mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe;
e) Nagrody - płyty CD, płyty DVD, gadżety filmowe, bilety na imprezy kulturalne lub inne
rzeczy lub znaki legitymacyjne przyznawane zwycięzcom danego Konkursu w ilości
określonej każdorazowo w Ogłoszeniu o Konkursie;
f) Zwycięzcy - Uczestnicy danego Konkursu, którzy przesłali prawidłową odpowiedź na
pytanie konkursowe, w sposób określony Regulaminem, w liczbie odpowiadającej ilości
Nagród przyznawanych w danej edycji Konkursu;
g) Dzień zamknięcia Konkursu - określona w Ogłoszeniu godzina oraz dzień do kiedy
uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie Konkursowe;
h) Wysyłka Nagrody – przesłanie Nagrody na adres podany w e-mailu zgłoszeniowym do
Konkursu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok
życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów
prawnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być wspópracownicy Organizatora, jak również ich
małżonkowie, dzieci oraz rodzice.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu dla

danej edycji Konkursu, tj. w Dacie Konkursu i nie wcześniej niż w chwili Rozpoczęcia
Konkursu przesłać prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane w Ogłoszeniu
drogą elektroniczną na adres e-mail: setoci@setoci.com. Należy przesłać zgłoszenie
zawierające imię i nazwisko, adres pocztowy i adres mailowy osoby biorącej udział
w konkursie oraz w zależności od rodzaju konkursu wysłać na adres mailowy
Organizatora, w czasie przez niego przewidzianym w ogłoszeniu:

a) odpowiedź na pytanie konkursowe;
b) hasło konkursowe;
c) gotowe dzieło, będące przedmiotem konkursu.

2. Za moment przesłania wiadomości, określonej w ust. 1 powyżej, uważa się moment,
w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu.
3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej odpowiedź konkursową, uczestnik nie może
dokonywać w niej żadnych zmian.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową, o której
mowa w ust. 1 powyżej. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną odpowiedź
konkursową, za odpowiedź konkursową zgłoszoną w Konkursie uważana będzie jedynie
odpowiedź konkursowa zapisana jako pierwsza na Profilu Organizatora w ramach danej
edycji Konkursu.
5. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie,
uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza
przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest
w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia
zezwolenia, określonego w ust. 6 poniżej. Regulamin Konkursów " Se Točí rozdaje bilety”.
6. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie,
uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie odpowiedzi
konkursowej na stronach Profilu Organizatora, jak również na stronach serwisów
internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych
bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród uczestników,
którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytanie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu oraz
spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, Organizator
wskaże Zwycięzców danej edycji Konkursu, którzy przesłali prawidłową odpowiedź
konkursową, w liczbie odpowiadającej ilości Nagród w danym Konkursie wskazanej w
Ogłoszeniu. Uczestnikom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przyznana
nagroda określona w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. Laureatami konkursu, w zależności od jego rodzaju, mogą zostać:
a) osoby, których zgłoszenia zawierające m.in. prawidłową odpowiedź na zadane pytanie
konkursowe Organizator konkursu otrzyma we wskazanym w ogłoszeniu przedziale
czasowym,
b) osoby, których zgłoszenia zawierające m.in. hasło konkursowe Organizator konkursu
otrzyma we wskazanym w ogłoszeniu przedziale czasowym, który przedstawił w mediach
społecznościowych, a które zostaną wylosowane przez Organizatora,
c) osoby, których zgłoszenia zawierające m.in. dzieła, będące przedmiotem konkursu
Organizator konkursu otrzyma we wskazanym w ogłoszeniu przedziale czasowym, a których
dzieła zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze.

§ 5. Nagrody.
1. Nagrodami w każdorazowym Konkursie są Nagrody opisane w § 1 pkt. e) określone
w konkretnym Ogłoszeniu o Konkursie.
2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranych nagrodach drogą mailową na
adres podany w zgłoszeniu.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę.
5. Nagrody będą udostępnione do odbioru w miejscu wskazanym w mailu zwycięzcy,
po uprzednim wylegitymowaniu się laureata.

6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w §2 i §3
i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym
w sposób określony w ust. 2 powyżej, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku
nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Patrycja Paczyńska-Jasińska, zamieszkała przy
ul. Nowowiejskiego 3k w Mysłowicach.
3. Dane osobowe uczestników takie jak: imię i nazwisko i adres mailowy będą
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z
Rozporządzeniem 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,
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody /
zakończenia konkursu / od 23 lipca do 30 sierpnia 2019 roku.
6. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z administratorem danych
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem setoci@setoci.com
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz
wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne
ale niezbędne do udziału w Konkursie.
9. Dane osobowe zwycięzcy konkursu takie jak: imię i nazwisko mogą zostać powierzone
innemu podmiotowi (kino) w celu wydania i odbioru nagrody przez zwycięzcę.

§ 8. Postanowienia końcowe.
1. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób
powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w
związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do
Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe
w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego.

