Regulamin „Zimowego Konkursu”:
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „Aktywny Fan Termetu” jest firma Termet S.A. z siedzibą
w Świebodzicach, ul. Długa 13.
1.2. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na profilu firmy Termet na
Facebooku https://www.facebook.com/termetpl/. Wszelkie pytania dotyczące konkursu
należy kierować drogą elektroniczną na adres market@termet.com.pl w tytule wpisując
Konkurs.
1.3. Termin trwania konkursu został ustalony na okres od 22 stycznia 2021 roku do 25 stycznia
2021 roku do godz. 23.59.
1.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 stycznia 2021 roku na profilu firmy Termet na
Facebooku https://www.facebook.com/termetpl/.
1.5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie wskazanej odpowiedzi na
pytanie konkursowe Organizatora na portalach społecznościowych oraz innych materiałach
Organizatora.
2. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest napisanie w komentarzu pod postem (umieszczonym na portalu
społecznościowym Facebook) jakie jest według uczestnika Konkursu najlepsze źródła ciepła
w mroźne dni.
3. Cel konkursu
Celem Konkursu jest promocja marki Termet w mediach społecznościowych.
4. Zasady uczestnictwa
4.1 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w TERMET S.A. oraz osoby
biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie komisji
konkursowej.
4.2 Powołana komisja konkursowa wyłoni 20 zwycięzców.
4.3 Zwycięzcą zostanie osoba, która udzieli najciekawszej odpowiedzi na zadane pytanie
konkursowe.
4.4 Przesłana odpowiedź nie może zawierać obraźliwych, wulgarnych, łamiących prawo treści.
5. Nagrody
5.1. Komisja konkursowa wybierze 20 zwycięzców, z których każdemu przyzna nagrodę
w postaci skrobaczki samochodowej z logo firmy Termet.
5.2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową lub
telefoniczną.
5.3 Nagroda zostanie dostarczona przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na wskazany
adres.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje
wyżej wskazane osoby.
6. Postanowienia końcowe
6.1. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych związanych z Konkursem.
Administratorem danych osobowych będzie Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach przy ulicy
Długiej 13, KRS 0000041459. Przesłane dane osobowe:
•
•

nie będą sprzedawane jakimkolwiek innym podmiotom
nie będą wykorzystywane w celach innych niż przewidziane przepisami prawa
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•

będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

6.2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania nagrody.
6.3. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany
(w tym aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych.
6.4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
6.5. Przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na
zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie
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