REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj kultowe nagrody”
(dalej „Regulamin”)
§1
WARUNKI OGÓLNE I UCZESTNICTWO
1.1.
Organizatorem konkursu „Wygraj kultowe nagrody” (dalej „Konkurs”) jest XCONCEPT Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124, 01-460
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000391059, NIP 5272660434, REGON 143146833 (dalej „Organizator”).
1.2.
Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs trwa od 6.07.2017 r. do
25.10.2017 r. (ostatni dzień wydawania nagród). Sprzedaż promocyjna trwa w dniach od 6.07.2017 r.
do 13.09.2017 r. Możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi od dnia 6.07.2017 r. do dnia
13.09.2017 r. W dniu 6.07.2017 r. na profilu marki „Cocio” w serwisie Facebook (dalej „Fanpage”),
udostępniona zostanie aplikacja konkursowa (dalej „Aplikacja”).
1.3.
W Konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, zamieszkała na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu
cywilnego, posiadająca konto osobowe w serwisie Facebook (dalej „Uczestnik”). Osoba posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych może wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą
przedstawiciela ustawowego. Treści zgód, którymi winien dysponować w momencie zgłoszenia do
Konkursu Uczestnik ograniczony w zdolności do czynności prawnych, wskazane zostały w § 4 pkt 4.4.
ppkt 3 poniżej.
1.4.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, i Arla Foods S.A. z siedzibą w Warszawie
(dalej Arla Foods) oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
1.5.
Konkurs podzielony jest na pięć cykli (dalej „Cykle Konkursowe”) trwających w dniach:
•
6.07.2017 r. – 19.07.2017 r. – I Cykl Konkursowy
•
20.07.2017 r. – 2.08.2017 r. – II Cykl Konkursowy
•
3.08.2017 r. – 16.08.2017 r. – III Cykl Konkursowy
•
17.08.2017 r. – 30.08.2017 r. – IV Cykl Konkursowy
•
31.08.2017 r. – 13.09.2017 r. – V Cykl Konkursowy
§2
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
2.1.
Treść Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu wszystkim jego potencjalnym
uczestnikom w Aplikacji.
2.2.
Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest:
1) zakupienie jednorazowo dwóch kaw mrożonych marki Cocio w sieci sklepów abc oraz
zachowanie paragonu fiskalnego lub innego dowodu zakupu (dalej „Dowód zakupu”),

2) dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”) poprzez wejście do Aplikacji i
wypełnienie w niej formularza, w którym Uczestnik poda swoje imię, nazwisko i aktywny adres
e-mail oraz odpowie na pytanie: „Jaka jest najbardziej kultowa rzecz Twojego dzieciństwa i
dlaczego?” (dalej „Odpowiedź”), jak również wyrazi zgody i oświadczenie o następującej
treści:
3) – „Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu”
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych –
XCONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul.
Górczewska 124, 01-460 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391059, NIP 5272660434, REGON 143146833,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922),
dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu „Wygraj kultowe nagrody” zgodnie z Regulaminem
Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich
poprawiania.”
2.3.
Uczestnicy mogą dokonać Zgłoszenia od dnia 6.07.2017 r. do dnia 13.09.2017 r. W danym Cyklu
Konkursowym biorą udział Zgłoszenia dokonane w terminie wskazanym dla danego Cyklu
Konkursowego w pkt. 1.5.
Jeden Dowód zakupu upoważnia do jednego Zgłoszenia w Konkursie; Uczestnik może dokonać
dowolnej ilości Zgłoszeń do Konkursu na podstawie odrębnych Dowodów zakupu. Każde Zgłoszenie
musi spełniać wszystkie warunki Regulaminu.
2.4.
Odpowiedź musi być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób
trzecich. Odpowiedź musi zawierać maksymalnie 300 znaków. W przypadku wysłania dłuższej
Odpowiedzi będzie brana pod uwagę wyłącznie ta część, która zawiera pierwsze 300 znaków. Możliwe
jest wyłącznie dodanie Odpowiedzi stworzonych tylko na potrzeby Konkursu. Zgłoszenie nie może
zawierać przekazów obraźliwych ani jakichkolwiek określeń uznawanych za wulgarne, sprzecznych z
prawem lub dobrymi obyczajami, obrażających lub naruszających prawa innych osób lub
deprecjonujących inne osoby, firmy lub ich produkty, jak również treści reklamowych dotyczących
jakichkolwiek podmiotów lub produktów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących podmiotów
wymienionych w Rozdziale 1 ust. 4 Regulaminu lub Produktów.
2.5.
W Konkursie nie zostaną uwzględnione zgłoszenia osób niespełniających warunków uczestnictwa
wskazanych w § 1 pkt 1.3. i 2.2. powyżej. Zgłoszenia naruszające którykolwiek z warunków
sformułowanych w pkt. 2.4. powyżej zostaną usunięte z Fanpage’u.
§3
NAGRODY
3.1.
Organizator zobowiązuje się wydać, w trakcie trwania Konkursu, w zakresie limitów określonych w pkt.
3.2. i 3.3. poniżej, Uczestnikom, którzy przesłali najciekawsze i najbardziej kreatywne Odpowiedzi,
spełniają warunki formalne uczestnictwa wskazane w § 1 pkt 1.3. i § 2 pkt 2.2. powyżej oraz dokonali
zgłoszenia w Konkursie zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie (dalej „Laureaci”) nagrody
określone szczegółowo w pkt. 3.2. poniżej.
3.2.
Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagroda”) są:
1) Nagroda I rzędu ( dalej: „Nagroda I rzędu”)w postaci głośnika marki Marshall o wartości
800 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 89 zł przeznaczoną na refundację podatku od
Nagrody; łączna wartość Nagrody I rzędu wynosi 889 zł

2) Nagroda II rzędu w postaci okularów marki Ray-Ban o wartości 450 zł, wraz z nagrodą
pieniężną w wysokości 50 zł przeznaczoną na refundację podatku od Nagrody (dalej
„Nagroda II rzędu”); łączna wartość Nagrody II rzędu wynosi 500 zł.
3) Nagroda III rzędu w postaci smyczy marki Cocio o wartości 10 zł każda, wraz z nagrodą
pieniężną w wysokości 1 zł przeznaczoną na refundację podatku od Nagrody (dalej „Nagroda
III rzędu”); łączna wartość Nagrody III rzędu wynosi 11 zł.
3.3.
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część Nagrody.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator odprowadzi
należny podatek od Nagrody, zatem Uczestnik otrzyma jedynie element rzeczowy Nagrody. Jeden
Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę w danym Cyklu Konkursowym.
W danym Cyklu Konkursowym bierze udział każda zgłoszona Odpowiedź, jednak jeśli Uczestnik
dokona kilku Zgłoszeń w danym Cyklu Konkursowym, możliwość uzyskania Nagrody będzie miała
wyłącznie Odpowiedź najwyżej oceniona w danym Cyklu Konkursowym. Ponadto, Organizator
zastrzega, że powyższe ograniczenie stosuje się odpowiednio do Laureatów należących do wspólnego
gospodarstwa domowego. Kryterium oceny przynależności do danego gospodarstwa domowego
stanowi wspólny adres Laureatów określony w § 4 pkt. 4.4 Regulaminu.
W Konkursie może zostać nagrodzonych maksymalnie 170 Uczestników.
3.4.
Pula Nagród w każdym Cyklu Konkursowym wynosi:
1) 1 x Nagroda I rzędu
2) 3 x Nagroda II rzędu
3) 30 x Nagroda III rzędu
§4
PRZEBIEG KONKURSU I WYŁONIENIE LAUREATÓW
4.1.
W celu wyłonienia Laureatów oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu, Organizator powoła 2-osobową komisję (dalej: „Komisja”).
4.2.
Kryterium wyboru Odpowiedzi będzie swobodna ocena Komisji, dokonana zgodnie z art. 921 § 2
Kodeksu Cywilnego, pozwalająca uznać je za najciekawsze i najbardziej kreatywne.
4.3.
Przyznanie Nagród dokonane będzie zgodnie z poniższą procedurą:
a) w ciągu 5 dni po zakończeniu każdego Cyklu Konkursowego zostanie stworzona przez Komisję lista
laureatów (dalej Lista Laureatów), na którą zostanie wpisanych 34 Uczestników, których Odpowiedzi
zostały (zgodnie z przyjętymi kryteriami wskazanymi w ust. 2 powyżej) najwyżej ocenione przez
Komisję (dalej Laureaci);
b) kolejność wpisania Uczestników na Listę Laureatów zostanie ustalona według ocen przyznanych
przez Komisję. Laureatowi z lokatą 1 na Liście Laureatów przysługiwać będzie Nagroda I rzędu ,
Laureatom z lokatami od 2 do 4 przysługiwać będzie Nagroda II rzędu, natomiast Laureatom z
lokatami od 5 do 34 przysługiwać będzie Nagroda III rzędu;
c) ponadto w każdym Cyklu Konkursowym stworzona zostanie lista rezerwowa (dalej Lista
Rezerwowa), na którą z lokatami od 1 do 3 zostanie wpisanych 3 Uczestników, których Odpowiedzi
zostały najwyżej ocenione przez Komisję spośród pozostałych Odpowiedzi. Kolejność wpisania
Uczestników na Listę Rezerwową zostanie ustalona według ocen przyznanych przez Komisję. W
przypadku negatywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 4 poniżej, zmienia się kolejność wpisania
Laureatów na Liście Laureatów w ten sposób, że wszyscy Laureaci znajdujący się na Liście Laureatów
z lokatą poniżej zweryfikowanego negatywnie Laureata przesuwają się o jedną pozycję w górę na
Liście Laureatów, a na wolne miejsce powstałe w wyniku tej zmiany przesuwa się Uczestnik pierwszy
na Liście Rezerwowej. W przypadku braku odpowiedniej ilości Uczestników na Liście Rezerwowej
dotyczącej danego Cyklu Konkursowego Nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora.

4.4.
Powiadomienie Laureata o wygranej w Konkursie nastąpi w ciągu 2 dni roboczych poprzez przesłanie
mu przez Organizatora wiadomości na adres e-mail podany w zwycięskim Zgłoszeniu, w której Laureat
zostanie powiadomiony o swojej wygranej i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie w
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania tej wiadomości poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości
na adres e-mail, z którego otrzymał wiadomość o rozstrzygnięciu Konkursu. Wraz z potwierdzeniem
uczestnictwa w Konkursie Laureat powinien przesłać:
1) dane niezbędne do wydania Nagrody, tj. imię i nazwisko Laureata, adres zamieszkania
Laureata (z podaniem ulicy, numeru domu, numeru mieszkania, kodu pocztowego, nazwy
miejscowości), numer telefonu oraz skan Dowodu zakupu, a także – w przypadku osób
mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych – imię i nazwisko, adres e-mail oraz
numer telefonu przedstawiciela ustawowego. Podanie numeru telefonu jest konieczne do
zapewnienia prawidłowego kontaktu kuriera z Laureatem w celu sprawnego i prawidłowego
przekazania Nagrody.
2) zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – XCONCEPT Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124, 01-460
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000391059, NIP 5272660434, REGON 143146833, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922), dla potrzeb wydania Nagrody
w Konkursie „Wygraj kultowe nagrody”, zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do
wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagrody, jak
również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania” oraz zgodę
3) w przypadku Laureata ograniczonego w zdolności do czynności prawnych nie przesyła on
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych wymienionej w ppkt 2 powyżej, lecz ma
obowiązek przesłać skany zgód udzielonych przez przedstawiciela ustawowego o treści:
(1) „Oświadczam, że ja, (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego), jestem
przedstawicielem ustawowym (imię i nazwisko Uczestnika) i wyraziłem zgodę na wzięcie przez
niego udziału w Konkursie <Wygraj kultowe nagrody>, którego organizatorem jest XCONCEPT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie na zasadach
opisanych w Regulaminie Konkursu.”,
(2) „Oświadczam, że ja (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego), jako przedstawiciel
ustawowy (imię i nazwisko Uczestnika), wyraziłem zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(imię i nazwisko Uczestnika) przez administratora danych – XCONCEPT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu
<Wygraj kultowe nagrody> zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że
mam prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania, a podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.”,
(3) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
- XCONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922.) dla
potrzeb przeprowadzenia Konkursu <Wygraj kultowe nagrody> zgodnie z Regulaminem
Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do swoich danych i ich
poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału (imię i
nazwisko Uczestnika) w Konkursie.”,
(4) „Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489)”
(5) „Jako przedstawiciel ustawowy wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię
i nazwisko Uczestnika) dla potrzeb wydania Nagrody w Konkursie <Wygraj kultowe nagrody>
zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do
danych osobowych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wydania Nagrody w Konkursie.”,
4) oświadczenie, że Odpowiedź zgłoszona w ramach Konkursu jest autorstwa Laureata i nie
narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

4.5.
Nagrody zostaną wysłane do dnia 25.10.2017 r. przesyłką kurierską na adresy podane przez
Laureatów zgodnie z pkt. 4.4. powyżej.
Dowodem wydania Nagrody będzie potwierdzenie odbioru przesyłki.
4.6.
Lista Laureatów zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość, będzie dostępna w
siedzibie Organizatora.
§5
PRAWA AUTORSKIE
5.1.
Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Laureat przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie
prawa majątkowe do Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w
dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną, niezależnie od standardu, systemu i formatu
oraz zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy,
b) utrwalanie, powielanie lub publiczne rozpowszechnianie fragmentów Odpowiedzi w formie
drukowanej – papierowej (np. w formie informacji handlowej lub marketingowej, ulotki,
folderu reklamowego, gazetki firmowej, reklamy prasowej, nośników outdoorowych:
billboardy, przesłanie w formie mailingu),
c) nadanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy
jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym
nadanie za pośrednictwem satelity,
d) wykonywanie lub odtwarzanie, służące do celów marketingowych, na wewnętrznych
pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu,
e) wprowadzania do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów dla celów eksploatacji,
umieszczenie na własnej stronie internetowej,
f) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
g) dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie,
h) Internet,
i) nadanie za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej w radiu ogólnopolskim lub
radiowęźle.
5.2.
Laureat oświadcza, że posiada (lub będzie posiadał najpóźniej w chwili wzięcia udziału w Konkursie)
nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi i jego elementów i
gwarantuje, że nikt nie podniesie przeciwko Organizatorowi żadnych skutecznych roszczeń o ochronę
wizerunku lub praw autorskich do Odpowiedzi. W przypadku, gdyby takie roszczenia zgłoszono,
Laureat zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich przez
spełnienie należnych wierzycielowi świadczeń, w szczególności Laureat zobowiązuje się przejąć i
zaspokoić roszczenia, a gdyby okazało się to niemożliwe, zobowiązuje się naprawić poniesioną przez
Organizatora z tego tytułu szkodę w pełnym zakresie. Ponadto Laureat zobowiązuje się zastąpić
Organizatora we wszystkich postępowaniach sądowych lub pozasądowych w powyższym zakresie lub
zwrócić Organizatorowi poniesione przez Organizatora uzasadnione koszty i opłaty na poczet
postępowań, w tym koszty obsługi prawnej i koszty zastępstwa procesoweg
5.3.
Laureat zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Odpowiedzi i
upoważnia jednocześnie Organizatora do wykonywania takich autorskich praw osobistych do
odpowiedzi jego imieniem.
5.4.

Laureat przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego udzielania zgody na wykonanie autorskich
praw zależnych.

§6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1.
Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres skrytki pocztowej
Organizatora: XCONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., FUP Warszawa 27,
ul. Świętochowskiego 2, 00-905 Warszawa, skryt. pocz. 107, w terminie do dnia 8.11.2017 r.
(decyduje data wysłania reklamacji na powyższy adres). Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym
terminie lub niezawierająca wszystkich danych wskazanych w § 6 pkt. 6.2. poniżej nie zostanie
rozpatrzona.
6.2.
Reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Wygraj kultowe nagrody” oraz zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres zamieszkania i adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – XCONCEPT Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124, 01-460
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000391059, NIP 5272660434, REGON 143146833, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922), w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego
związanego z Konkursem „Wygraj kultowe nagrody” zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do
wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania
reklamacyjnego, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania”.
6.3.
Decyzja Komisji zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 do
od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji kończy postępowanie reklamacyjne. Postępowanie
reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania
reklamacyjnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze postępowania sądowego.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.
Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani organizowany przez Facebook Inc. lub Facebook
Ireland Limited. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania objęte Regulaminem i
dotyczące Konkursu.
7.2.
Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określa ten Regulamin oraz w kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem - przepisy polskiego prawa.
7.3.
Udział w Konkursie, jak również podanie danych osobowych Laureatów jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
7.4
Pełna lista sklepów należących do sieci abc dostępna jest pod adresem www.sklepyabc.pl
7.5.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922.) – XCONCEPT Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124, 01-460
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000391059, NIP 5272660434, REGON 143146833. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Konkursu, wydania Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich
poprawiania.

