KONKURS!!
Do wygrania 5 zestawów Pherostrong ( perfum plus olejek do ciała marki PheroStrong)
Zasady konkursu:
1. zaobserwuj profil @pherostrong.pl na Instagramie
2. napisz w komentarzu, dlaczego akurat Ty masz wygrać zestaw Pherostrong
Konkurs trwa od 17-06-2019r. do 22-06-2019r.
Dnia 24-06-2019r. ogłosimy zwycięzców. (ogłoszenie wyników odbędzie poprzez
umieszczenie filmiku instastory na profilu Instagram „WojtekGola” oraz na profilu Instagram
sklepu @pherostrong.pl)
Po ogłoszeniu wyników prosimy o zgłoszenie się zwycięzców w wiadomości prywatnej do
@pherostrong.pl po odebranie nagrody.
Wygrywają najbardziej kreatywne komentarze.
(wybór zwycięzców dokonają pracownicy sklepu)
Regulamin konkursu znajduje się na www.pherostrong.pl
Pamiętaj! Biorąc udział w konkursie akceptujesz regulamin.
Powodzenia!
__________________________________________________________________________________
REGULAMIN KONKURSU
§ 1.
1. Organizatorem konkursu „PheroStrong” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest firma Medica-Group Sp. z
o.o. z siedzibą przedsiębiorstwa w Słupsku przy ul. Mikołaja Reja 43/1, posiadająca numer NIP 839-31784-36 (zwany dalej „Organizatorem”).
2.

Konkurs

jest

organizowany

na

terenie

Rzeczpospolitej

Polskiej,

na

profilu

https://www.instagram.com/wojtekgola/ oraz na profilu https://www.instagram.com/pherostrong.pl/
serwisu społecznościowego Instagram.
4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis społecznościowy
Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi również odpowiedzialności za Konkurs.
5. Konkurs trwa od dnia 17-06-2019r. od godziny 00:00 do dnia 22-06-2019 do godziny 24:00
§ 2.

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które zapoznały się z
Regulaminem Konkursu, akceptują jego postanowienia, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu i wykonały zadanie konkursowe.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
3. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 stanowi podstawę do wykluczenia uczestnika z
Konkursu.
§ 3.
1. Zadanie Konkursowe polega na zaobserwowaniu na Instagramie profilu

@pherostrong.pl

(https://www.instagram.com/pherostrong.pl/) i napisaniu w komentarzu pod zdjęciem konkursowym
„dlaczego akurat Ty masz wygrać zestaw perfumy plus olejek marki PheroStrong”. Spośród komentarzy
Organizator wybierze pięć we własnej ocenie najciekawszych i nagrodzi każdego z ich autorów dowolnym
zestawem „perfum plus olejek marki PheroStrong”.
2. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania
wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego.
3. Jednemu uczestnikowi może zostać przyznana jedna nagroda (jeden zestaw: perfum plus olejek marki
PheroStrong).
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 24-06-2019r, za pośrednictwem
prywatnej wiadomości, przesłanej w serwisie społecznościowym Instagram. Warunkiem otrzymania
nagrody jest przesłanie do dnia 26-06-2019r. w prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię
i nazwisko zwycięzcy oraz pełny adres korespondencyjny na terenie Polski. Nagrody zostaną przesłanie
zwycięzcom do dnia 05-07-2019r.
§ 4.
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana z dopiskiem „Konkurs-PheroStrong” oraz zawierać: imię,
nazwisko, adres zamieszkania uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być
dochodzone przed sądem powszechnym.
§ 5.
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO), na potrzeby realizacji Konkursu.

2. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie i jego realizacji, dokonania niezbędnych
rozliczeń, koordynacji Konkursu, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź
ewentualnego dochodzenia roszczeń.
3. Jeśli okaże się to konieczne, dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób:
1) pracownikom lub współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia;
2) podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych;
3) innym odbiorcom, w tym w szczególności urzędom skarbowym.
4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do:
1) żądania dostępu do treści danych osobowych;
2) ich sprostowania;
3) usunięcia;
4) ograniczenia przetwarzania;
5) przenoszenia danych;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie i
ewentualnego przekazania nagrody w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadnionych treścią Regulaminu.
6. Dane osobowe przekazane przez uczestnika Konkursu nie będą podlegały profilowaniu.

§ 6.
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronie internetowej
Organizatora

oraz

na

profilu

https://www.instagram.com/wojtekgola/

a

także

na

profilu

https://www.instagram.com/pherostrong.pl/. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter informacyjny.
Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu i obowiązujące przepisy
prawa.

