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REGULAMIN KONKURSU  „[Nowy Targ by Skanska]” 

 

(„Regulamin”) 

 

§1 

Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu związanego z systemem Connected by Skanska, polegającego na 

wykonaniu zadania wskazanego w §2 ust. 4 Regulaminu („Konkurs”) jest Skanska Commercial 

Development Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-877), 

Al. „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(„Organizator”). 

Konkurs organizowany jest za pośrednictwem aplikacji na systemy mobilne iOS i Android pod nazwą 

Nowy Targ by Skanska będącej własnością Organizatora znajdującej się pod adresem: 

https://apps.apple.com/pl/app/nowy-targ-by-skanska/id1472204166?l=pl oraz 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.sharry.cde.nowytarg&hl=en_US 

 

 („Aplikacja Organizatora”).  

2. Konkurs rozpoczyna się 26 sierpnia 2019 r. w momencie jego ogłoszenia i trwa do godziny 23:59 w 

dniu 30 sierpnia 2019 r.  

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie, bez podania 

przyczyny. W takim wypadku Organizator nie wskaże Zwycięzców Konkursu.  

 

§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 aplikacji Nowy Targ 

by Skanska, które zawiera prawdziwe i zgodne z rzeczywistością dane Uczestnika. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz darmowe. 

4. Uczestnik zgłasza chęć przystąpienia do Konkursu poprzez użytkowanie aplikacji w terminie 

wskazanym w §1 ust. 3 Regulaminu („Zgłoszenie Udziału”).  

5. Każdy Uczestnik podczas trwania Konkursu może Zgłosić Udział tylko raz. W przypadku Zgłoszenia 

Udziału więcej niż jeden raz (tworzenie dodatkowych kont), Organizator uwzględni wyłącznie 

Zgłoszenie Udziału opublikowane jako pierwsze.   

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Zgłoszeń, które naruszają 

postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub powszechnie przyjęte 

zasady współżycia społecznego, etyczne lub moralne. Dotyczy to również Zgłoszeń, co do których 

Organizator powziął informację, ze naruszają dobra osobiste oraz prawa osób trzecich.  

§3 

Wybór i ogłoszenie zwycięzcy 

 

1. Ogłoszenie co najmniej 5 zwycięzców, którzy są pracownikami danego najemcy budynku Nowy Targ 

i korzystali z aplikacji między 26 a 30 sierpnia, nastąpi do dnia 1.10.2019 r. poprzez informację drogą 

mailową do zwycięzców konkursu oraz kontakt z Najemcą („Zwycięzcy Konkursu”).  

2. Nagrodą dla każdego ze Zwycięzców Konkursu jest  kod dostępu do hulajnogi Lime („Nagroda”). 

Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagród na inną nagrodę rzeczową lub żądania 

wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

https://apps.apple.com/pl/app/nowy-targ-by-skanska/id1472204166?l=pl
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykorzystania Nagrody przez 

Zwycięzcę Konkursu z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu. W takim przypadku 

Nagroda przepada.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania mniejszej lub większej liczby Zwycięzców 

Konkursu niż wskazana w §3 ust. 1 Regulaminu lub do niewskazania żadnego Zwycięzcy Konkursu 

jeżeli Uczestnicy nie prześlą Zgłoszenia Udziału zgodnie z postanowieniami §2 Regulaminu.   

 

 

§4 

Przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Zwycięzców Konkursu jest Organizator, tj. Skanska 

Commercial Development Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(00-877), Al. „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. 

2. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu przetwarzane będą dla celów związanych z uczestnictwem w 

Konkursie publikacji imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu na Stronie Organizatora, a także dla 

celów związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu 

w swoje dane i możliwość ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

realizacji w/w celów oraz uczestnictwa w Konkursie.  

3. W ramach Konkursu Organizator będzie przetwarzał takie dane Zwycięzcy Konkursu jak: imię i 

nazwisko oraz e-mail, celem ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu oraz przekazania Zwycięzcy Konkursu 

Nagrody.  

 


