KONKURS: wygraj „Pamiętnik ciąży. Zapiski spod serca”
1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Konkursu pod nazwą Wygraj „Pamiętnik ciąży. Zapiski spod serca” zwanego dalej
„Konkursem”, jest portal Siostra Ania Sp. z o.o z siedzibą w Opolu, adres: ul. Strzelców Bytomskich 7,
45-084 Opole, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Opola, VIII Wydział Gospodarczy
Rejestrowy pod numerem 0000365718.

2.

Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.siostraania.pl w okresie od
12.06.2018 do 24.06.2018roku.

3.

Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Publicat S.A. – zwana dalej Sponsorem.

4.

Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.siostraania.pl.

2. Uczestnictwo w Konkursie
1.

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w
Regulaminie.

2.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak
również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3.

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

4.

Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw
autorskich osób trzecich.

5.

Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie
narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać zgłoszenie na adres: konkurs@siostraania.pl,
odpowiadając na pytanie konkursowe o treści: Co w Twoim życiu zmieniła ciąża? Forma odpowiedzi
dowolna.

2.

Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w
którym zgłoszenie zostanie przesłane na adres: konkurs@siostraania.pl.

3.

Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi
Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszą otrzymaną wiadomość email.

4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

1.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki
wymienione w Regulaminie.

2.

Dwóch laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszych prac/odpowiedzi przez jury, w
skład którego wchodzą redaktorzy portalu www.siostraania.pl.

3.

Wyniki zostaną opublikowane do dnia 27.06.2018r. na stronie internetowej www.siostraania.pl.

5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania
1.

Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Publicat S.A.

2.

Laureatami Konkursu zostaną dwie osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej
pracy/odpowiedzi. Każdy z laureatów otrzyma jeden z dwóch egzemplarzy książki: „Pamiętnik ciąży.
Zapiski spod serca”. Nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce
lub zamiany na inną nagrodę.

3.

Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie,
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

4.

Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej
przez Organizatora w celach promocyjnych.

5.

Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą
lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez
Laureatów Konkursu.

6. Odpowiedzialność Organizatora
1.

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu.
Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość
doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi
odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody
spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i
sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę
innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim
przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

2.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na
adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i
nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po
terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów
wskazanych w ust. 2.

4.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14
dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

7. Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest
Organizator tj. Siostra Ania Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 – 084 Opole
2. Administrator danych osobowych informuje, że:
a) dane osobowe Uczestnika Konkursu pozyskane przez Organizatora jako administratora danych
osobowych są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania
zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody,
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących
na organizatorze w związku z organizacją Konkursu,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do Konkursu, na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz
przepisów powszechnie obowiązujących,
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie,
d) Uczestnikowi przysługuje:
 prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie,
co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na
adres Organizatora, tj. tj. Siostra Ania Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 –
084 Opole lub na adres e- mail: konkurs@siostraania.pl,
e) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do
ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z
naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu
realizacji przez niego obowiązków organizatora Konkursu wynikających z niniejszego Regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia

technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są
dane osobowe Uczestników Konkursu, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom
obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
g) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń
uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe Laureatów mogą być jednak
przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
h) dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy,
i) dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania
7. Postanowienia końcowe
1.

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających
przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony
www.siostraania.pl.

2.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w
rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009
r.).

