Regulamin konkursu - M-TECH " Pokaż jak świecą twoje lampy" (“Regulamin”)
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest: M-TECH POLAND sp. z o.o., Redena 10, 41-807 Zabrze,
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod pod numerem 0000668446, (zwany
dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do otrzymania
nagrody przyznanej w ramach Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje
prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/40tonnet
(zwanej dalej jako “Fanpage”), dodatkowo informacje o konkursie znajdują się również na
stronie internetowej pod adresem https://40ton.net/ (zwanej dalej jako “Strona
Internetowa”) .
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
§2 Zasady konkursu
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym
Facebook.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, będąca użytkownikiem i posiadająca aktywne konto w
serwisie Facebook.com; która zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz która wyśle
poprawne zgłoszenie. Konkurs skierowany jest wyłącznie do kierowców pojazdów
ciężarowych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 3. Ust. 1 Regulaminu.
4. Przystąpienie do wykonania wszystkich zadań opisanych w § 3. Ust. 1 Regulaminu jest
równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

5. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz
atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 3. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników
Konkursu.
6. Treść konkursu zostanie opublikowana w poście konkursowym na Fanpage’u

https://www.facebook.com/40tonnet
(“Post konkursowy”).
7. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
8.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku przez Organizatora, w
ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

9. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta
konkursowego na Fanpage’u oraz na Stronie internetowej.
10. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie
Organizatorowi w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u –
wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy
11. Wiadomość prywatna powinna zostać wysłana Organizatorowi na portalu Facebook, na
profilu

mtechpoland.

Profil

Organizatora

znajduje

się

pod

adresem:

https://www.facebook.com/mtechpoland.
12. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 10 lub przekroczenie dopuszczalnego
czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez
uczestnika prawa do nagrody.
13. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt.
10.
14. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka kurierska UPS na adres
wskazany przez Uczestnika.
15. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

16. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych uczestnika 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.)
§3 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. sporządzenie zdjęcia samochodu ciężarowego po zapadnięciu zmroku z włączonym
oświetleniem (“Fotografia konkursowa”)
b. umieszczenie Fotografii konkursowej pod postem konkursowym na Fanpage’u 40ton
Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu Facebooka;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g. jest kierowcą samochodu ciężarowego.

§4 Nagrody
1. W Konkursie przewidziano nagrody – dla 3 osób wyłonionych w sposób wskazany w §2.
2. Nagrodą za zajęcie:
a. pierwszego miejsca są dwie lampy - WLBO144,
b. drugiego miejsca są dwie lampy - WLBO133,
c.

trzeciego miejsca jest świecący brelok, okulary, zapach samochodowy oraz IL06.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści Posta konkursowego opublikowanego na
na Fanpage’u.
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny
ani jakakolwiek inna nagroda.
§5 Miejsce czas i zasady konkursu
1. Konkurs jest dostępny w formie Posta konkursowego na portalu społecznościowym
Facebook na https://www.facebook.com/40tonnet
2. Dodatkowo informacje o konkursie znajdują się na Stronie internetowej oraz na profilu
Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/mtechpoland.
3.

Konkurs trwa od dnia 23 września 2022 r. do 04 października 2022 r.

§6 Zakres odpowiedzialności organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny
leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu
do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań
związanych

z

usunięciem

naruszeń

Regulaminu

lub

przepisów

powszechnie

obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym
na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
zasadami Facebooka;
c.podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili
osób trzecich;

d.ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e.tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebooka.
6. Organizator oświadcza, iż posiada prawo do korzystania z Fotografii konkursowych na
własny użytek, w tym do umieszczania Fotografii konkursowych w materiałach
promocyjnych Organizatora. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie
Fotografii konkursowych przez Organizatora.

§7 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych Uczestnika konkursu jest Organizator.
2. Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą
przetwarzane w siedzibie Organizatora lub w określonych przypadkach poza siedzibą, na
podstawie upoważnienia lub umowy powierzenia, jeżeli podmiot zewnętrzny świadczy
usługi na rzecz Organizatora i jest to niezbędne dla realizacji konkursu.
3. Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna
lecz niezbędna do tego, aby móc wziąć udział w konkursie.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu, w
tym w celu wyłonienia zwycięzcy, kontaktu ze zwycięzcą oraz publikacją zwycięskiej
odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
5. Udział w konkursie i akceptacja regulaminu są równoznaczne wyrażeniu zgody na
opublikowanie nazwisk Zwycięzców w mediach społecznościowych.
6. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże usunięcie
danych będzie skutkowało utratą statusu uczestnika konkursu.
7. Uczestnik konkursu może cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę kontaktując się z
Administratorem danych pod adresem mailowym info@m-tech.pl

8. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będę udostępniane
nieupoważnionym osobom trzecim.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane uczestników konkursu przestaną być przetwarzane po zakończeniu konkursu.
§8 Postanowienia dodatkowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik przystępując do konkursu zapewnia, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi.
3. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyn.
4. Firma M-TECH POLAND sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego
regulaminu.
5. Informacje

o

wprowadzanych

zmianach

będą

publikowane

na

stronie

https://www.facebook.com/mtechpoland
6. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia
i interpretacja należy do Organizatora i komisji konkursowej.
7. Polityka prywatności oraz przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie
Organizatora.

