REGULAMIN KONKURSU KRZYŻÓWKOWEGO PUBLIKOWANEGO W
MIESIĘCZNIKU SZLACHETNE ZDROWIE
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SPES SP. Z O.O.

1. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1 Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod tytułem
„Krzyżówka w Szlachetnym Zdrowiu”, zwanego dalej Konkursem.
1.2 Organizatorem konkursu jest Spes Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII
Gospodarczy pod nr 0000070894, NIP 952-148-37-15, nr REGON 012705872,
o kapitale zakładowym: 50 000 zł, wydawca miesięcznika „Szlachetne Zdrowie”,
zwana dalej Organizatorem.
1.3 Konkurs rozpoczyna się 24.05.2019 r. i kończy 10.07.2019 r.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1 Konkurs adresowany jest do Czytelników miesięcznika „Szlachetne Zdrowie”.
2.2 Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności

prawnych,

spełniająca

postanowienia

regulaminu,

zwana

dalej

Uczestnikiem.
2.3 Uczestnikiem nie może być członek komisji konkursowej, osoba zatrudniona
u organizatora, bądź na innej podstawie pobierająca od niego wynagrodzenie, jak
również małżonek oraz członek rodziny tych kategorii osób, do drugiego stopnia
pokrewieństwa włącznie.
2.4 Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie przez uczestnika do
organizatora przesyłką pocztową, na adres podany w pkt. 1.2. regulaminu, karty
konkursowej. Kartę konkursową przygotowuję i wypełnia uczestnik, wskazując na
niej rozwiązanie krzyżówki (hasło główne) oraz podając niezbędne dane osobowe, tj.
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego.

2.5 Krzyżówka będzie zamieszczona przez organizatora w miesięczniku „Szlachetne
Zdrowie” w dniu 24.05.2019 r.
3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
3.1 W celu prawidłowego wypełnienia karty konkursowej, zgodnie z pkt. 2.4 regulaminu,
należy prawidłowo rozwiązać hasło konkursu odnoszące się do przysłowia
zdrowotnego oraz podać niezbędne dane. Rozwiązanie hasła konkursu będzie
możliwe po uprzednim udzieleniu odpowiedzi na poszczególne pytania krzyżówki.
3.2 Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę wypełnionych kart konkursowych, jednak w
konkursie wezmą udział maksymalnie trzy nadesłane przez uczestnika karty
konkursowe, w kolejności pierwszeństwa zgłoszenia do organizatora.
3.3 Ostateczny termin nadsyłania kart konkursowych upływa z dniem 10.07.2019 r., przy
czym decydujące znaczenie ma data stempla nadania przesyłki przez operatora
pocztowego.
4. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
4.1 Organizator powoła komisję konkursową, zwaną dalej Komisją, składającą się z co
najmniej trzech członków.
4.2 Zadaniami Komisji są:
a) wybór laureatów konkursu spośród osób które przysłały karty konkursowe
zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie;
b) sporządzenie protokołu z procedury wyboru laureatów;
c) przestrzeganie i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procedury
konkursowej.
4.3 Na podstawie pkt. 4.2 regulaminu, komisja dokona wyboru laureatów Konkursu
wedle swojej oceny, kierując się kryterium poprawności merytorycznej oraz
poprawności językowej, a także kryterium pierwszeństwa zgłoszenia przysłanego
rozwiązania hasła konkursu przy założeniu, że nagrodzonych zostanie dziesięć osób,
których prawidłowe rozwiązania zostaną dostarczone do Organizatora jako pierwsze.
Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
4.4 Wybór laureatów odbędzie się po zakończeniu konkursu, w siedzibie organizatora.
4.5 Nagrodami w Konkursie są drobne nagrody rzeczowe w formie nagrody
niespodzianki przygotowanej przez Organizatora.

4.6 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w miesięczniku „Szlachetne Zdrowie” w dniu
publikacji kolejnego wydania, to jest 26.07.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo
do ogłoszenia laureatów bez publikowania zwycięskich odpowiedzi na pytanie
konkursowe.
4.7 Osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez Organizatora telefonicznie bądź
drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub drogą pocztową.
4.8 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunków oraz danych osobowych
w postaci imienia, nazwiska i miejscowości laureatów na łamach miesięcznika
„Szlachetne Zdrowie” oraz w jego wydaniu internetowym.
5. PRZEKAZANIE NAGRODY
5.1 Nagrody rzeczowe zostaną przesłane przez organizatora laureatom konkursu za
pośrednictwem operatora pocztowego do dnia 1.09.2019 r. Organizator konkursu nie
odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu lub wady nagród rzeczowych związane z
działalnością operatora pocztowego lub osób działających na jego zlecenie.
5.2 Prawa do nagrody nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.
6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że
administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator - SPES Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa). Administrator
będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w celu wykonania umowy (konkursu), na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu marketingu bezpośredniego oraz
pośredniego, tj. towarów lub usług pochodzących od Administratora bądź podmiotu
trzeciego – o ile uzyska wyrażoną przez Uczestnika zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ponadto Administrator
będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego

na

Administratorze,

polegającego

m.in.

na

dokonaniu

rozliczeń

podatkowych i dokonaniu ewidencji księgowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy (konkursu)
oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Uczestnikowi w związku
z przetwarzaniem danych osobowych.

1.3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych
osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) w
razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
1.4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału
w konkursie. W razie niepodania danych osobowych, Uczestnik nie będzie mógł wziąć
udziału w konkursie, a jego zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
1.5. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych Uczestnika powinna być kierowana na adres Administratora lub pocztą
elektroniczną na adres: admin@spes.com.pl, z dopiskiem „Dane osobowe”.
7. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieczytelne
wypełnienie karty konkursowej przez uczestnika, zmianę danych osobowych i
informacji wpisanych na karcie konkursowej, uniemożliwiających odszukanie
nagrodzonej osoby, a także za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem
operatora pocztowego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w tym zmiany terminów, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. W takim
przypadku informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki
był ogłaszany pierwotny regulamin.
3. Z treścią regulaminu można zapoznać się w Księgarni „Naszego Dziennika”
w

Warszawie

przy

Al.

Solidarności

83/89

oraz

na

stronie

internetowej

szlachetnezdrowie.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy prawa cywilnego.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy „o grach hazardowych” z dn.
19.11.2009 r., (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, to jest 24.05.2019 r.

