REGULAMIN AKCJI
„Zostań bohaterem Dobrych Wiadomości”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Zostań bohaterem Dobrych Wiadomości” dalej [Akcja] jest
Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000014525, NIP: 676-007-68-68, REGON: 350035154, dalej [Organizator].
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Akcji, jej przebieg oraz zapewnienie
pomocy technicznej Uczestnikom.
3. Akcja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej
[Regulamin], oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Przedmiotowa Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
5. Regulamin określa zasady uczestniczenia w Akcji, zasady przeprowadzenia Akcji oraz zawiera
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników.
6. W czasie trwania Akcji treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:
www.wawel.com.pl/michalki dalej [Strona Akcji], w zakładce „Regulamin”.
7. Każdy Uczestnik biorąc udział w Akcji akceptuje treść Regulaminu i zawartych w jego treści
postanowień.
§2
OBSZAR I CZAS TRWANIA AKCJI
1.

Akcja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Akcja ma charakter elektroniczny i odbywa się wyłącznie w Internecie

3.

Akcja trwa od 01.03.2018r. do 15.04.2018r.

1.

§3
UCZESTNICY AKCJI
W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili wzięcia udziału w Akcji:
a)

ukończyły 18 rok życia,

b)

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

c)

zapoznały się z treścią Regulaminu Akcji i zaakceptowały jego treść, poprzez złożenie
oświadczenia o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Akcji
„Zostań bohaterem Dobrych Wiadomości” i w pełni akceptuję jego treść.”;

2.

Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.

3.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki
przewidziane w Regulaminie.

4.

Uczestnik dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poprzez
złożenia oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
osobowych – spółkę Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000014525, NIP 676-007-68-68, REGON 350035154 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 28.06.2016 roku Dz.U.2016.922) dla potrzeb
przeprowadzenia Akcji „Zostań bohaterem Dobrych Wiadomości”.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. Oświadczam, że zostałem/-łam poinformowany/-a o prawie
żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.”

1.

§4
ZASADY AKCJI
Akcja ogłaszana jest i urządzana poprzez Stronę Akcji: www.wawel.com.pl/michalki. W Akcji
można wziąć udział za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie
Akcji.

2.

Niniejsza Akcja polega na tworzeniu fikcyjnych Dobrych Widomości o charakterze artykułów
prasowych, dalej zwanych Dobrymi Wiadomościami, których głównymi bohaterami są
Uczestnicy Akcji. Dane osobowe Uczestników użyte zostaną przy tworzeniu fikcyjnych historii
na podstawie trzech różnych wzorców humorystycznych artykułów, wybieranych za każdym
razem przez Uczestnika.

3.

Stworzone w ramach niniejszej Akcji Dobre Wiadomości mają charakter wyłącznie
humorystyczny, satyryczny i ironiczny. W żadnym wypadku nie mają na celu obrażenia czy też
ośmieszenia Uczestnika Akcji, co Uczestnik rozumie i na co się godzi.

4.

Fikcyjna Dobra Wiadomość tworzona jest na podstawie podanych przez Uczestnika informacji
wymaganych w formularzu zgłoszeniowym, tj.: imię, nazwisko, oraz adres email.

5.

Dane osobowe podawane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym zapisywane są w
odesłaniach internetowych artykułów (link, tj. unikatowy adres strony internetowej). Powyższe
oznacza, że każdemu Uczestnikowi przyporządkowane zostaje jedno indywidualne odesłanie
internetowe -link, do którego dostęp ma tylko ten Uczestnik.

6.

Dobra Wiadomość podlega moderacji i odpowiedniemu dostosowaniu zgodnie z wskazanymi
w formularzu zgłoszeniowym informacjami. Dobra Wiadomość przygotowana - zgodnie z
punktem 4. powyżej - w formie odesłania internetowego , zostanie wysłana na adres e-mail
Uczestnika Akcji, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

7.

Uczestnik po otrzymaniu Dobrej Wiadomości, z uwagi na zawarte w jej treści informacje,
dobrowolnie decyduje o jej udostępnieniu przez Uczestnika. Organizator nie udostępnia
publicznie stworzonych w ramach Akcji Dobrych Wiadomości, przesyła je tylko i wyłącznie
Uczestnikowi – za jego zgodą.

8.

Jedno zgłoszenie Uczestnika Akcji generuje stworzenie jednej Dobrej Wiadomości z trzech
możliwie dostępnych wzorów humorystycznych artykułów.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie.
2. Na potrzeby przeprowadzenia Akcji i stworzenia fikcyjnej Dobrej Wiadomości pozyskiwane
będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres email Uczestnika.
3. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie
uniemożliwia wzięcie udziału w niniejszej Akcji.
4. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 28.06.2016 roku Dz.U.2016.922).
Uczestnicy Akcji mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania
ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników Akcji jest dobrowolne, jednakże
konieczne do wzięcia w niej udziału. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie
dłużej niż to będzie konieczne do przeprowadzenia Akcji, w terminie jej trwania określonym
w § 2 ust. 3. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszelkie uwagi dotyczące Akcji powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres
michalki@wawel.com.pl należący do Organizatora.

2.

W przypadku wyrażenia przez Uczestników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w
celach marketingowych, ich dane będą przetwarzane również w tym celu. Wyrażenie takiej
zgody jest dobrowolne i odbywa się poprzez złożenia oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
osobowych – spółkę Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000014525, NIP 676-007-68-68, REGON 350035154 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 28.06.2016 roku Dz.U.2016.922) w celach
marketingowych.”
3.

Kontakt z Koordynatorem Akcji jest możliwy pod adresem e-mail: michalki@wawel.com.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

4.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu z ważnych powodów.

