Regulamin konkursu
Wytypuj z nami Mistrza Świata 2018
1. Cel:
• Integracja środowiska lokalnego i propagowanie piłki nożnej jako
dyscypliny sportowej.
2. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.
3. Czas trwania: 20.06.2018 r. – 28.06.2018 r.
4. Ogólne zasady i warunki:
• Udział w konkursie może wziąć osoba, która zakupiła bilet do ŚPW lub
posiada ważny karnet.
• Aby wziąć udział w konkursie należy w dniu zakupu biletu wypełnić
formularz i odpowiedzieć na pytanie: Która drużyna biorąca udział
w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej zostanie Mistrzem Świata 2018.
• Jedna osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi. W przypadku
udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi, żadna nie będzie uwzględniania,
a osoba będzie zdyskwalifikowana.
• Trzy spośród osób, które dobrze wytypują zwycięzcę, otrzymają replikę
oficjalnej piłki Mistrzostw Świata lub koszulkę kibica (decyduje data i
godzina wpływu odpowiedzi) oraz rodzinny bilet do ŚPW i bilet do
wykorzystania na Przystani Kajaki.
• Wyniki zostaną ogłoszone do 6 sierpnia 2018 r.
• Nagrody będą do odbioru wyłącznie osobiście w biurze OSiR w dziale
marketingu.

• Udział w konkursie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją
regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, których
administratorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej.

• Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję: Panią/Pana, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSIR Sp z o. o w Środzie Śląskiej, ul. Winogronowa 34, 55-300
Środa Śląska
2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: iod@osirsrodaslaska.pl
3. Celem przetwarzania Państwa danych jest organizacja usługi w postaci organizacji konkursu
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi w postaci organizacji i przeprowadzenia
konkursu oraz ogłoszenia wyników na stronie internetowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że brak możliwości realizacji
usługi
6. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia Umowy przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia
oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

