REGULAMIN KONKURSU
„ENOTEKA PERGAMIN – ORCHESTRAL R.O.C.K.”
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ORGANIZATOR
§ 1.
Organizatorem konkursu pn. „ENOTEKA PERGAMIN – ORCHESTRAL R.O.C.K.”.” (dalej:
Konkurs) jest All Muses sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Organizator).
1. Dane identyfikacyjne Organizatora:
a) adres: ul. Bociana 6, 31-231 Kraków;
b) KRS: 0000471411, NIP: 9452174789;
c) strona internetowa: www.allmuses.com.
2. Dane kontaktowe Organizatora:
a) adres e-mail: office@allmuses.com;
b) telefon: 12 61 64 179.
3. Niniejszy regulamin zwany dalej będzie: Regulaminem.

1.
2.
3.
4.

KONKURS I UCZESTNICY
§ 2.
Konkurs przeprowadzany jest na fanpage Organizatora, który dostępny jest pod
następującym adresem: https://www.facebook.com/allmuses.
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób fizycznych
zainteresowanych wzięciem w nim udziału z zastrzeżeniem ustępu następującego.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody
swojego opiekuna prawnego.
Konkurs nie jest organizowany przez portal Facebook, a właściciel tego portalu nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 3.
1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik oświadcza jednocześnie, że akceptuje niniejszy
Regulamin w całości.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymogów:
a) posiadanie realnego (z własnym imieniem i nazwiskiem) profilu w portalu
Facebook;
b) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zgodnie z wymogami określonymi w
Regulaminie oraz poście konkursowym;
c) polubienie fanpage Organizatora;
Strona 1 z 4

3.

4.
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d) udostępnienie postu konkursowego (ustawienia dostępności: publiczne);
e) polubienie następujących fanpage: Enoteka Pergamin;
f) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia
Konkursu.
Uczestnik odpowiada na następujące pytanie konkursowe:
jaki utwór muzyczny chcielibyście usłyszeć podczas romantycznej kolacji w jednej z
najbardziej ekskluzywnych restauracji w Krakowie?
Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielić pod postem konkursowym (jako
odpowiedź na ten post).
Odpowiedzi należy udzielić w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do końca dnia
28.02.2019 r. (do godziny 23:59 włącznie).
Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika oraz usunąć jego odpowiedzi
konkursowe, jeżeli nie spełniają one warunków konkursowych lub naruszają inne
normy społeczne.
SPOSÓB I TERMIN WYŁONIENIA ORAZ OGŁOSZENIA LAUREATÓW
§ 4.
Laureaci zostaną wybrani w oparciu o następujące kryteria, które Organizator może
dowolnie stosować i nadawać im wagę stosowną do tematyki konkursowej:
a) zgodność z tematyką Konkursu;
b) kreatywność odpowiedzi;
c) zaprezentowana wiedza merytoryczna;
d) humorystyczność odpowiedzi;
e) poprawność językowa i stylistyczna.
Sposób ogłoszenia laureatów Konkursu: zamieszczenie stosownej informacji na
fanpage Organizatora (wraz z komentarzem pod postem konkursowym) oraz
przesłanie wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
Termin ogłoszenia wszystkich laureatów Konkursu: w terminie 5 dni roboczych od dnia,
do którego można przesyłać zgłoszenia konkursowe.
W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu
ogłoszenia laureatów o dodatkowe 7 dni roboczych.
Laureaci zostaną wybrani przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. W
skład komisji wejdą 3 osoby (pracownicy lub współpracownicy Organizatora).
Organizator posiada dowolność przy powoływaniu komisji konkursowej.
NAGRODY
§ 5.

1. Przewidziane nagrody:
a) Bon na kolacje dla 2 osób, zawierającą: przystawkę, danie główne, deser, butelkę
wina – wartość nagrody: 490 zł;
2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Laureaci wyrażają zgodę na opublikowanie ich imion i nazwisk do publicznej
wiadomości na fanpage Organizatora.
4. Zasady przekazania nagrody zostaną wskazane w wiadomości prywatnej wysłanej
laureatowi na portalu Facebook. Brak odpowiedzi na otrzymaną wiadomość w terminie
5 dni oznacza rezygnację z nagrody.
5. Ze względu na wartość nagród oraz zasady przeprowadzania Konkursu, nagrody
zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gdyby jednakże zaistniały
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okoliczności powodujące obowiązek zapłaty tego podatku, to do jego zapłaty
obowiązany będzie uczestnik otrzymujący nagrodę.
6. Laureatom nie przysługuje odwołanie od werdyktów i decyzji komisji konkursowej.
PRAWA AUTORSKIE
§ 6.
1. Wraz ze zgłoszeniem odpowiedzi konkursowej każdy uczestnik udziela Organizatorowi
nieograniczonej w czasie, wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz
nieodwoływalnej licencji (wraz z możliwością udzielania sublicencji) na posługiwanie
się odpowiedzią konkursową oraz jej zmodyfikowaną wersją w jego działalności
marketingowej i promocyjnej – na wszelkich znanych w dniu ogłoszenia konkursu
polach eksploatacji.
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji.
3. Każdy uczestnik oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych do treści
swojej odpowiedzi konkursowej.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 7.
Dane osobowe uczestników i laureatów Konkursu (imię oraz nazwisko, identyfikator
profilu, dane kontaktowe – jeśli zostaną podane) przetwarzane będą przez
Organizatora wyłącznie na potrzeby zorganizowania oraz przeprowadzenia Konkursu,
w tym wydania nagród, a także w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora.
Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych przez Organizatora w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
Szczegółowy zakres zgody znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez
usunięcie odpowiedzi na post konkursowy bądź zażądanie usunięcia tej odpowiedzi i
zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora (wysłanie maila pod adres:
office@allmuses.com).
Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione zgodnie z zakresem
funkcjonowania portalu Facebook w związku ze specyfiką obowiązujących tam
procedur i polityk oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora do odbiorców
zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej
oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), chyba że do takiego przetwarzania dochodzi
w związku z prowadzeniem konkursu za pośrednictwem portalu Facebook.
Dane osobowe uczestników przechowywane będą przez Organizatora w czasie
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i jego rozliczenia.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych,
usunięcia danych, w przypadkach uzasadnionych ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje im prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Uczestnicy nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany
(bez udziału człowieka).
Niezależnie od przetwarzania danych przez Organizatora, przetwarza je właściciel
portalu Facebook. Jest to proces niezależny od Organizatora. Szczegółowe zasady
przetwarzania danych osobowych przez właściciela portalu Facebook określone
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zostały w jego procedurach i politykach prywatności, wobec czego zachęcamy do
zapoznania się z nimi.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8.
1. W przypadku, gdy któraś z nagród przewidzianych w Konkursie nie zostanie
przekazana laureatowi z jego winy, Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od przyznania danej nagrody lub do przyznania jej innemu uczestnikowi Konkursu.
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.
3. Wszelkie zapytania lub uwagi oraz reklamacje należy kierować bezpośrednio pod
adres e-mail Organizatora.

ALL MUSES SP. Z O.O.

Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez All Muses sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie (kod: 31-231), ul. Bociana 6, tel.: 12 61 64 179, e-mail:
office@allmuses.com; jako Administratora Danych Osobowych w zakresie:
- imienia i nazwiska;
- identyfikatora używanego przeze mnie na profilu, na którym przeprowadzany jest konkurs;
- danych kontaktowych, w przypadku wybrania mnie na laureata (a niezbędnych do
poinformowania o wygranej i sposobie jej odebrania)
w celu udziału w Konkursie pn.: ENOTEKA PERGAMIN – ORCHESTRAL R.O.C.K.
zorganizowanym na zasadach określonych przez Organizatora All Muses Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie w niniejszym Regulaminie, przy uwzględnieniu zakresu i sposobu przetwarzania
danych osobowych, zgodnie z udostępnioną treścią klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO, a
znajdującą się w treści Regulaminu w paragrafie 7.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda może zostać
wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może
nastąpić poprzez usunięcie odpowiedzi na post konkursowy bądź zażądanie usunięcia tej
odpowiedzi i zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora (wysłanie maila pod
adres: office@allmuses.com). Cofnięcie zgody spowoduje natychmiastowe zaprzestanie
przetwarzania danych oraz usunięcie danych przez ADO. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu cofnięcia.
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