
 
 

Regulamin konkursu 
 

Postanowienia ogólne 
 
Organizatorem konkursu jest: Golf Zone Sp. z o.o. właściciel Golf Channel Polska, ul. A. Branickiego 10/2, 

Warszawa, NIP: 951239 4490. 

1. Fundatorem nagrody jest Media Marketing Polska – organizator konferencji on-line Multiscreen 
Day 2021 (15 kwietnia 2021).  

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest 
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/golfchannelpolska (zwanej dalej 
“Fanpage”). 

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. 

ustawie. 

Warunki uczestnictwa 
 

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat. 
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
3. Konkurs odbywa się 14 kwietnia 2021 do godziny: 15:00. 
4. Wyniki zostaną ogłoszone w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu. 
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji 

ze strony Facebook’a.  
 

Zadanie konkursowe 
 

1. Zadanie konkursowe polega: na Fanpage’u Golf Channel Polska zostanie opublikowane pytanie 
konkursowe. Wygrywa pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi pod postem. 

2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.  
3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 

pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.  
 

Nagroda 
 

1. Nagrodą w konkursie jest: kod dostępu do konferencji online Multiscreen Day, która odbędzie się 15 
kwietnia 2021 r. 

2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 
4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych 
w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.  

5. W przypadku wygranej, Zwycięzca zobowiązany jest do zaakceptowania warunków regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przed udostępnieniem swoich danych Laureat 

http://www.facebook.com/golfchannelpolska


musi przesłać oświadczenie o treści: „WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ ORGANIZATORA i FUNDATORA KONKURSU W CELACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ KONKURSU 

ORAZ WYDANIEM NAGRÓD. OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU KONKURSU 

I AKCEPTUJĘ JEGO WARUNKI”. 

Dane osobowe 

1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania 
czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu 
poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora 
tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną 
usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej 
podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. 
Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem 
uzyskania możliwości udziału w konkursie.  

2. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą 
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)., dalej: 
„RODO” przez Organizatorów wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 
Konkursu.  

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach 
określonych w RODO. 

 

Reklamacje 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na 
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wydania 
Nagrody. 

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”  

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.  
 

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.  

 


