REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO NA FACEBOOKU
1. Organizatorem KONKURSU WALENTYNKOWEGO 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 przez tydzień, od 7 do 14 lutego 2019 roku do godz. 19.00
 Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić pod postem Konkursowym na fun page’u klubu Taurus na
facebook’u, zrobione przez siebie zdjęcie zakochanej pary oraz kartką z Waszymi imionami i napisem :
" # taurus".
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich i niniejszym
przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie
zdjęcia w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych.
6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku
przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.
7. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebook’u związanej z konkursem (odpowiedzi,
opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być
sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami,
obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści drastyczne, naruszające interes i dobre imię Klubu
Taurus.
8. Nagrodę trzeba odebrać osobiście, po wypełnieniu klauzuli informacyjnej w klubie i zrealizować do 31 marca
2019 r.
9. Określenie czasu trwania konkursu, jego zasad i listy nagród należy do kompetencji organizatora - Klubu
TAURUS FITNESS & SPA i może ulec zmianie.
10. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród oraz regulaminu w trakcie trwania konkursu.
12. Przystępując do konkursu uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje OWU
TAURUS fitness & spa.
13. 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

