REGULAMIN KONKURSU „Gadanie bez limitu, przez najbliższe 3 miesięce za free”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/multimediapolskasa/
a jego organizatorem jest Multimedia Polska SA z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 586-10-44-881, kapitał zakładowy i łączna
suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808 PLN.

2.

3.
4.
5.
6.

Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi
odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram
z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane
z niniejszym Konkursem. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 612).
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 11.10.2018 do 28.10.2018 do godziny 23:59.
Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Instagram.
Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania tego konkursu.
§ 2 Uczestnicy konkursu

1.

2.

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej Uczestnik), która:
a.
posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b.
nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
c.
zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
d.
jest osobą pełnoletnią w dniu wykonania Zadania Konkursowego, o którym mowa w § 3 niniejszego regulaminu,
e.
poprawnie wykonała Zadanie Konkursowe, oraz
f.
jest obserwującym profil @multimediapolskasa w trakcie trwania Konkursu najpóźniej od chwili wykonania Zadania
Konkursowego do dnia ogłoszenia wyników Konkursu włącznie.
Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt a - f stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika
z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia jej
zwrotu.
§ 3 Zadanie Konkursowe i nagrody

1. Zadanie Konkursowe polega na:
a.
zaobserwowaniu profilu @multimediapolskasa na portalu Instagram,
b.
zamieszczeniu odpowiedzi na pytanie pod postem konkursowym: Z kim i o czym będziesz rozmawiał bez limitu?
c.
dodaniu hastag #gadambezlimitu oraz
d.
podaniu w odpowiedzi na pytanie ile kosztuje gadanie bez limitu miesięcznie (Podpowiedź znajdziesz w BIO Multimedia
Polska SA)
Spośród nadesłanych najciekawszych odpowiedzi na pytanie "Z kim i o czym będziesz rozmawiał bez limitu" wyłonimy 3 wg nas
najciekawsze/najatrakcyjniejsze/najzabawniejsze. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru Zwycięzców.
2. Nagrody w Konkursie stanowią 3 karty SIM każda o wartości 24,90 zł abonamentu miesięcznego na okres 3 miesięcy po jednej
dla każdego Zwycięzcy. Po tym czasie karty zostaną wyłączone. Karty SIM będą aktywne w momencie dostarczenia ich do
Zwycięzców. W ramach pakietu zawartego na kacie SIM Zwycięzca otrzyma: odnawialny pakiet wiadomości SMS i MMS,
odnawialny pakiet transmisji danych „Bezpieczny Internet” – pakiet danych 20 GB; poczta głosowa; dostęp do transmisji danych
GPRS; blokada całkowita MMS PREMIUM; blokada całkowita SMS PREMIUM; blokada całkowita połączeń głosowych
PREMIUM; brak dostępu do usługi Roaming; odnawialne pakiety minut – Pakiet nielimitowanej ilości minut.
3. Fundatorem Nagród jest Multimedia Polska SA.
4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo żądania zamiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 31.10.2018 poprzez publikację zwycięzców na profilu @multimediapolskasa na
portalu Instagram .
6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu w prywatnej
wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie prywatniej wiadomości zwrotnej, w
której Zwycięzca poda swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
Podane przez Zwycięzcę dane osobowe, będą użyte przez organizatora tylko i wyłącznie w celu wysyłki Nagrody. Nagrody
zostaną przesłanie Zwycięzcom za pośrednictwem firmy kurierskiej (koszt przesyłki ponosi Organizator ).
7. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma
przekazania Nagrody pozostanie do rozstrzygnięcia przez Organizatora.
8. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez
konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika
następujących oświadczeń i zobowiązań:

a)

Korzystanie przez Organizatora z zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich
praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
b) Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do zadania
konkursowego.
9. Uczestnik realizując zadanie konkursowe w Konkursie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub
wykorzystanie realizacji zadania konkursowego lub jego części przez Organizatora, w tym w szczególności dodanie logo
związanego z Konkursem lub Organizatorem, publikację w Internecie, w tym wykorzystanie w działaniach promocyjnych
dotyczących Konkursu lub Organizatora, jak również̇ w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu
10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie zadań konkursowych:
a. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,
b. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
c. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące
przepisy prawa;
d. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym
bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
e. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych
niż Multimedia Polska
§ 4 Tryb składania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej
listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
wpływu reklamacji.
3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na
adres mailowy Organizatora: a.drabkowska@multimedia.pl
§ 5 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Multimedia Polska S.A., dalej: Operator lub Administrator.
Dane kontaktowe Administratora: Multimedia Polska S.A., ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie. Z inspektorem można się kontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: AdministratorDanychMMP@multimedia.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
4. Dane pozyskane przez Administratora przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
a) wysyłką kurierską nagrody na rzecz Zwycięzcy na adres wskazany przez Zwycięzcę
b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
5. Dane osobowe Zwycięzcy mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu
zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do otrzymania wygranej w konkursie Nagrody.
7. Dane osobowe Zwycięzcy mogą być przekazane przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora w celu realizacji przesyłki
8. Dane osobowe są przechowywane przez okres 2 miesięcy od daty ich otrzymania od każdego ze Zwycięzców.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo
do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności na stronie
https://www.multimedia.pl/ochronadanychosobowych
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest https://www.multimedia.pl/konkursy
2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści
tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące
przepisy prawa.
3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych
Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego
organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

