Regulamin konkursu „Najlepsze wspomnienie z dziadkami”
Organizatorem konkursu „Najlepsze wspomnienie z dziadkami” jest Paper&Nonwoven
Mem Group Sp. z o.o.S.K., z siedzibą w Słomnikach (32-090) przy ul. Poniatowskiego 50
(dalej “Organizatorem”). Kontakt z Organizatorem konkursu możliwy jest pod adresem email biuro@panw.com.pl.
§1
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która
zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej “Uczestnik”).
2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,
2) pracownikiem organizatora,
3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie
usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.
3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
1)
2)
3)
4)
5)

wstępnych,
zstępnych,
rodzeństwo,
małżonka,
osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.
§2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie, na fanpage Organizatora w
serwisie Facebook (panwpl).
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.01.2021r. o godz. 12:00 i trwa do dnia 29.01.2021r. do
godz. 13:00.
3. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data i godzina dodania zdjęcia na profilu
Instagram Organizatora, zgodnie wytycznymi zawartymi w § 3 regulaminu. Zgłoszenia
dostarczone po terminie nie będą ̨ rozpatrywane.
§3
Zadanie konkursowe
1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy pod postem konkursowym na fanpage
Organizatora (panwpl) dodać w komentarzu:
1) Zdjęcie z dziadkami,
2) krótki opis zdjęcia nawiązujący do wspomnienia.

2. Jeden uczestnik może zgłosić 1(jedną) pracę konkursową.
3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac
obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy
pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace
konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.
§4
Oświadczenia uczestnika
1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym
samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona
przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie
narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na
rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.
4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa
w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.
§5
Wybór zwycięzcy
1. Organizator powoła komisję konkursową (dalej “Komisja Konkursowa”), która oceni
wykonanie zadań konkursowych przez uczestników konkursu.
2. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, Komisja Konkursowa
wybierze 3 (słownie: trzy) prace, które najbardziej zdaniem Komisji Konkursowej
nastrajają pozytywnie oraz przywołują miłe wspomnienie z dziadkami.
3. Autorzy prac wybranych przez organizatora są zwycięzcami konkursu.
4. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 3.02.2021r.
poprzez zamieszczenie informacji o zwycięzcach na profilu Facebook Organizatora.
§6
Nagroda
1. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma nagrodę o tej samej wartości w postaci plecaka
bawełnianego PANW z gadżetami firmowymi.
2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można
również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców kurierem. W związku z tym, zwycięzca
zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do

wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie
skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda
pozostaje do dyspozycji organizatora.
§7
Dane osobowe
1. Paper&Nonwoven Mem Group Sp. z o.o.S.K. stosuje zapisy 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 (dalej
RODO).
2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje
kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach
udziału w konkursie, co do zasady jest to zgoda.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonania oceny przez Kapitułę Konkursu,
przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach
sprawozdawczych.
4. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez
wysłanie wiadomości e-mail na adres powołanego przez Organizatora inspektora
ochrony danych.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż:
a. administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest
Paper&Nonwoven Mem Group Sp. z o.o.S.K., z siedzibą w Słomnikach (32090) przy ul. Poniatowskiego 50,
b. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Paper&Nonwoven
Mem Group Sp. z o.o.S.K., z którym można się kontaktować
• mailowo: biuro@panw.com.pl lub
• listownie na adres korespondencyjny administratora: Paper&Nonwoven
Mem Group Sp. z o.o.S.K., z siedzibą w Słomnikach (32-090) przy ul.
Poniatowskiego 50;
c. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez uczestnika
Konkursu zgody (art. 6 ust 1 pkt. a) RODO w celu rejestracji zgłoszenia do
Konkursu i dalej jak w pkt VIII ust. 3;
d. dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od uczestników Konkursu;
e. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
f. dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane , nie dłużej niż
do 31 grudnia 2023 roku;
g. uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy
regulamin
dostępny
https://panw.com.pl/regulamin.pdf

jest

pod

adresem

internetowym

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie
spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w
szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na
adres biuro@panw.com.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od
jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia mu reklamacji.

