„Światowy Dzien Recycklingu”

REGULAMIN KONKURSU („Regulamin”)
§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu związanego ze Światowym Dniem Recycklingu
polegającego na wykonaniu zadania wskazanego w §2 ust. 4 Regulaminu
(„Konkurs”) jest Skanska Property Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-877), Aleja „Solidarności”
173, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000083023, NIP: 5271886478, REGON: 012665210 („Organizator”).
2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony Organizatora
znajdującej się pod adresem:
https://www.facebook.com/miastabiuraskanska/ („Strona Organizatora”)
założonej przez Organizatora w serwisie Facebook.
3. Konkurs rozpoczyna się 18 marca 2021 r. w momencie jego ogłoszenia i trwa
do godziny 23:59 w dniu 25 marca 2021 r.
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, zarządzany ani powiązany z serwisem Facebook lub podmiotami
zarządzającymi serwisem. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec uczestników Konkursu za jego przeprowadzenie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie,
bez podania przyczyny. W takim wypadku Organizator nie wskaże
Zwycięzców Konkursu.
7. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu publikacji na
strony Organizatora (§1 ust. 2) propozycji najciekawszej inicjatywy
recyklingowej.
§2
Przeprowadzenie Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej („Uczestnik”).

2. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy posiadający swoje konto osobiste
w serwisie społecznościowym Facebook założone i prowadzone zgodnie z
regulaminem serwisu Facebook, które zawiera prawdziwe i zgodne z
rzeczywistością dane Uczestnika. Uczestnicy korzystający z fikcyjnych profili
na serwisie społecznościowym Facebook będą wykluczani z możliwości
udziału w Konkursie.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz darmowe.
4. Uczestnik zgłasza chęć przystąpienia do Konkursu poprzez opublikowanie
odpowiedzi na pytanie wskazane w informacji o Konkursie umieszczonej na
Stronie Organizatora w komentarzu (§1 ust. 7) pod informacją o Konkursie w
terminie wskazanym w §1 ust. 3 Regulaminu („Odpowiedź”).
5. Każdy Uczestnik podczas trwania Konkursu może opublikować Odpowiedź
tylko raz. W przypadku opublikowania Odpowiedzi więcej niż jednej raz,
Organizator uwzględni wyłącznie Odpowiedź opublikowaną jako pierwszą.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie
Odpowiedzi, które naruszają postanowienia Regulaminu, powszechnie
obowiązujące przepisy prawa lub powszechnie przyjęte zasady współżycia
społecznego, etyczne lub moralne. Dotyczy to również Odpowiedzi, co do
których Organizator powziął informację, że naruszają dobra osobiste oraz
prawa osób trzecich.
§3
Wybór i ogłoszenie zwycięzcy
1. Ogłoszenie 10 (dziesięciu) zwycięzców Konkursu nastąpi 29 marca 2021 r.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody
poprzez prywatną wiadomość portalu Facebook lub za pośrednictwem
Strony Organizatora („Zwycięzcy Konkursu”).
2. Wyboru zwycięskich Odpowiedzi dokona jury złożone z 3 (trzech)
przedstawicieli Organizatora.
3. Wybierając zwycięskie Odpowiedzi, jury będzie brało pod uwagę
oryginalność oraz zgodność Odpowiedzi z tematem przewodnim Konkursu.
4. W ramach konkursu przyznanych będzie 10 (dziesięć) zestawów nagród o
różnej wartości. Przyznawane będą nagrody w kategoriach: I miejsce (dwóch
zwycięzców), II miejsce (3 zwycięzców), III miejsce (5 zwycięzców).
5. Nagrodami dla każdego ze Zwycięzców Konkursu będą zestawy akcesoriów
wykonanych przez Trashki z banerów reklamowych Organizatora. Zestaw nr
1 za zajęcie I miejsca (torba, pokrowiec na laptopa, nerka o wartości około
100 zł), zestaw nr 2 za zajęcie II miejsca (pokrowiec na laptopa, nerka o

wartości około 80 zł) oraz zestaw nr 3 za zajęcie III miejsca (nerka, portfel o
wartości około 60 zł)(„Nagroda”).
6. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagród na inną nagrodę
rzeczową lub żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
7. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w ciągu 3 dni od dnia otrzymania
wiadomości do przekazania Organizatorowi danych adresowych, na które
Organizator prześle Nagrody. W przypadku gdy, któryś ze Zwycięzców
Konkursu nie przekaże Organizatorowi danych we w/w terminie
równoznaczne jest to ze zrzeczeniem się tego Zwycięzcy Konkursu z prawa
do Nagrody. W takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do
wskazania innego Zwycięzcy Konkursu.
8. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy pocztą poleconą za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany
przez Zwycięzcę w wiadomości zwrotnej przesłanej zgodnie z §3 ust. 5, w
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wskazanej
wiadomości zwrotnej.
8. Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania
Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu. W takim
przypadku Nagroda przepada.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie
strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
11. Decyzja jury wyłaniająca Zwycięzców Konkursu jest ostateczna, a od
werdyktu nie przysługuje odwołanie.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy
winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana
listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku - Well”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§5

Przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Skanska Property
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. „Solidarności” 173 (dalej:
„Administrator”).
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania
danych osobowych lub potrzeby zdobycia informacji i danych kontaktowych
do wyznaczonego inspektora ochrony danych / osoby odpowiedzialnej za
kwestie danych osobowych w innych spółkach Grupy Skanska, prosimy o
kontakt przez e-mail lub pocztę. Kontakt ws. danych osobowych mailowo pod
adresem odo_spp@skanska.pl (Skanska Property Poland) lub
korespondencyjnie pod adresem: Skanska Property Poland, Aleja
„Solidarności”173, 00-877 Warszawa
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a. dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu
b. wysłania Nagrody do Zwycięzców Konkursu
c. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości
obrony swych praw przez Administratora.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
5. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych w
celu wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora danych.
6. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Polski,
organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie.

§6
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

