Regulamin Konkursu „Tajemniczy puzzel”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „ Tajemniczy puzzel” (zwanego dalej „Konkursem”) jest spółka
Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., zwana dalej „Organizatorem”.
2. W imieniu Organizatora obsługą Konkursu zajmuje się Dział Organizacji Imprez, ul.
Wspólna 40-42, 05-270 Marki, tel. 22 100 23 23, e-mail: konkurs@mcer.pl, który jest
odpowiedzialny za kontakt w kwestiach związanych z Konkursem.
3. Celem Konkursu jest propagowanie i promocja obiektu Mareckiego Centrum EdukacyjnoRekreacyjnego.
4. Konkurs trwa 7 dni - od 14 grudnia 2020 r. do 20 grudnia 2020 r.
II.

UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która posiada konto w aplikacji

Facebook.
2. W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda opiekuna
prawnego.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich
rodzin.
4. Jeśli Organizator stwierdzi, że do Konkursu przystąpiła osoba nie spełniająca warunków
uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z dalszego udziału w Konkursie i pozbawiona
ewentualnej nagrody.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Uczestnicy przystępujący do Konkursu, bądź ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych. Żądanie zaprzestania
przetwarzania tych danych oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.
III.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Codziennie w dniach 14-20 grudnia 2020 r. na koncie MCER – Mareckiego Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnego na Facebooku (@MCERMarki) o godzinie 12:00 będzie
publikowane 1 zdjęcie przedstawiające wybrane miejsce na terenie MCER w formie puzzli z
zasłoniętymi fragmentami obrazu. O każdej pełnej godzinie odsłaniane będą kolejne
fragmenty zdjęcia, aż do momentu odgadnięcia przedstawianego miejsca przez uczestnika
konkursu według poniższego porządku:
a) Godz. 12.00 – publikacja 1 fragmentu zdjęcia
b) Godz. 12.30 – publikacja 2 kolejnych fragmentów zdjęcia
c) Godz. 13.00 – publikacja 2 kolejnych części zdjęcia
d) Godz. 13.30 - publikacja 2 kolejnych części zdjęcia
e) Godz. 14.00 – publikacja całego zdjęcia i ogłoszenie wyników konkursu.

2. Odpowiedzi należy udzielać wyłącznie pod postem w formie komentarza, inne formy
odpowiedzi nie będą uwzględniane.
3. Podanie prawidłowej odpowiedzi kończy zabawę.
4. Codziennie ogłaszany będzie 1 zwycięzca Konkursu, który w tym dniu udzielił najszybszej
prawidłowej odpowiedzi.
5. Kolejność prawidłowych odpowiedzi ustala się na podstawie kolejności opublikowanych
komentarzy pod właściwym zdjęciem na profilu MCER na Facebooku.
6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora spośród pracowników.
IV.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Uczestnik, który danego dnia udzieli najszybszej poprawnej odpowiedzi na zagadkę
konkursową opublikowaną na Facebooku (z zastrzeżeniem ust. 4), wygrywa nagrodę, o której
mowa w ust. 2.
2. Każdy z siedmiu laureatów wygrywa nagrodę, tj. puzzle MCER (edycję specjalną) oraz
zestaw gadżetów MCER.
3. Laureaci konkursu na Facebooku zostaną poproszeni o przesłanie w wiadomości prywatnej na
Facebooku następujących danych Uczestnika: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.
4. Nagroda, o której mowa w ust. 2, zostanie przez Organizatora wysłana pocztą na wskazany
przez Uczestnika adres do korespondencji. Podanie tych danych przez Uczestnika jest
warunkiem uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagrody.
5. Uczestnik może wygrać nagrodę, o której mowa w ust. 2, tylko raz. W przypadku, gdy ten
sam Uczestnik będzie po raz kolejny osobą, która udzieli najszybszej prawidłowej
odpowiedzi na pytanie konkursowe opublikowane na Facebooku, nagroda zostaje przyznana
autorowi następnej w kolejności najszybszej prawidłowej odpowiedzi.
6. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Od decyzji tej nie
przysługuje odwołanie.
7. Zdobywca nagrody nie ma prawa do jej wymiany na innego rodzaju nagrodę ani do żądania
wypłacenia mu jej równowartości pieniężnej.
V.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuje się, że:
a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Prezes zarządu Mareckich
Inwestycji Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-270), ul. Wspólna 40;
b) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie;
c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie,
otrzymania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń.
2. Uczestnik ma prawo:

a) żądania dostępu do treści ww. danych osobowych, ich sprostowania bądź ograniczenia
przetwarzania;
b) cofnięcia zgody oraz usunięcia danych.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora ww. danych
osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych w następującej formie: tel. 22 100 23
33, mail: iod@mareckieinwestycje.pl.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
Konkursem, tzn. dotyczących organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
każdym czasie bez podania przyczyny, o ile zmiana taka nie będzie miała wpływu na prawa
nabyte Uczestników.
2. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora:
www.mcer.pl przez cały czas trwania Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z
laureatami Konkursu.
4. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu konkursu. Administrator promocji korzysta z
serwisu Facebook do administrowania konkursem na własną odpowiedzialność.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Facebook ani z nim związany.

