REGULAMIN MUNDIALOWEGO KONKURSU NA FACEBOOKU
1. Organizatorem KONKURSU NA FACEBOOKU jest firma Concept w Częstochowie prowadząca Klub
TAURUS Fitness & Spa, ul. Brzeźnicka 46 A.
2. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie (osoby, które były, są lub będą naszymi
klubowiczami oraz takie, które chcą przyjść do klubu bez jakichkolwiek zobowiązań).
3. W konkursie mogą brać udział również osoby występujące na facebooku anonimowo, ”pod nickiem”.
4. W konkursie można brać udział do rozpoczęcia meczu do czwartku 28 czerwca do godz. 16.00
5. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące:
 polubić fanpage organizatora konkursu Taurus https://www.facebook.com/TaurusFitness
 udostępnić konkurs na swojej osi czasu w profilu publicznym
 kliknąć „lubię to” pod postem konkursowym
 dodać komentarz ze swoim typem WYNIKU KOŃCOWEGO meczu POLSKA - JAPONIA
6. Osoba, która jako pierwsza poprawnie wytypuje w komentarzu WYNIK KOŃCOWY otrzyma KARNET OPEN
OPTIMUM na siłownię i fitness na 1 m-c.
7. Każda osoba, która prawidłowo wskaże w komentarzu wynik końcowy powyższego meczu otrzyma nagrodę
pocieszenia – 1 wejście na fitness lub siłownię.
8. Karnet i pojedyncze wejścia należy odebrać i wykorzystać do 31 lipca 2018 r.
9. Nagrodę trzeba odebrać osobiście, po wypełnieniu klauzuli informacyjnej w klubie.
10. Określenie czasu trwania konkursu, jego zasad i listy nagród należy do kompetencji organizatora - Klubu
TAURUS FITNESS & SPA i może ulec zmianie.
11. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród oraz regulaminu w trakcie trwania konkursu.
13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
14. Przystępując do konkursu uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje OWU
TAURUS fitness & spa.
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli 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)
informuję, iż:
• Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma CONCEPT Wiesław Strzelczyk ul. Brzeźnicka 46B
42-215 Częstochowa. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz się kontaktować pod adresem
e-mail: kadry@firmaconcept.pl nr tel. 34/3770705 lub pisemnie na adres siedziby firmy.
• Twoje dane osobowe podawane w konkursie na Facebooku będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia
określonych działań na Twoje żądanie. Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane;
- w celu udziału w konkursie
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podst.art. 6 ust.1 lit.b RODO)
- w celu oferowania Pani/ Panu przez nas produktów i usług naszej firmy.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w przypadku udziału w konkursie.
• Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi
utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to
konieczne.
• Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w
zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie
będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
• Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
Klub TAURUS fitness & spa
34 377 07 05, klub@taurusclub.pl

