Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Medium z siedzibą w Złotorii przy ulicy 8 Marca 28.
2. Regulamin określa zasady konkursu, w którym do wygrania są pojedyncze zaproszenia na
wydarzenie „Robbie Williams. The Christmas Present. Gala piosenek świątecznych”.
3. Konkurs będzie przebiegał na portalu tylkotorun.pl.
4. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie: Podaj nazwiska trzech gości, którzy pojawili się na
płycie The Christmas Present Robbiego Williamsa.
5. Odpowiedzi należy nadsyłać na adres redakcja@tylkotorun.pl.
6. Zaproszenia zdobywają dwie osoby, które jako pierwsze nadeślą odpowiedzi po publikacji
wpisu o konkursie.
7. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno zaproszenie
8. O wygranej Organizator powiadomi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin.
9. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne
leżące po stronie usługodawcy usługi e-mail.
10. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie.
11. Wynik konkursu nie podlega reklamacji ani odwołaniu.
12. Nagroda nie podlega wymianie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez Fundację Medium













Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Medium, z siedzibą w Złotorii,
ul. 8 marca 28, 87-162 Złotoria.
Przedstawicielem ww. Fundacji jest Radosław Rzeszotek – Prezes Zarządu, email:
prezes@fundacja-medium.pl
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich
dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne
właściwe przepisy, w szczególności urząd skarbowy, jak również osoby i podmioty
przetwarzające dane w zakresie obsługi podatkowo-księgowej i doradztwa prawnego.
Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania moich danych
osobowych jest zgoda. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez
żadnych dodatkowych negatywnych konsekwencji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych tj. przesłania oferty
oraz w celach informacyjnych tj. przedstawienia informacji związanych bezpośrednio z
działalnością Fundacji Medium. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, tj. do
upływu okresu ewentualnego przedawnienia roszczeń cywilnych przysługujących
administratorowi danych lub w stosunku do niego.
Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

