Regulamin konkursu „BILET DO ZWYCIĘSTWA”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu o nazwie BILET DO ZWYCIĘSTWA zwanego dalej „Konkursem” jest Galeria Neptun
Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański zwana
dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,
ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański zwana dalej „Fundatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na profilu Facebook – fanpage Galerii Neptun
prowadzonego przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/neptungaleria/ w dniach
od 24.08.2020 r. do 25.09.2020 r.
4. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przygotowany przez
serwis Facebook, ani w jakikolwiek sposób związany z serwisem Facebook.
5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne od 16 roku życia (za okazaniem zgody rodziców,
bądź prawnych opiekunów), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również małżonkowie, dzieci,
rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora i Fundatora.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które są fanami oficjalnego profilu Galerii Neptun w serwisie
Facebook dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/neptungaleria/, oraz dokonały zakupów w
dniach od 17.08.2020 r. do 25.09.2020 r. na kwotę minimum 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) w sklepach
mieszczących się w Galerii Neptun.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich
warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Umieszczenie komentarza z zadaniem konkursowym pod postem konkursowym jest traktowane jako
zapoznanie się przez Uczestnika z warunkami Regulaminu i ich akceptacją. Treść regulaminu będzie publicznie
dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.galeria-neptun.eu.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie udział mogą wziąć uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook w trakcie trwania
Konkursu.
2. Do udziału w konkursie kwalifikuje posiadanie przez uczestnika konkursu co najmniej 100 (słownie: sto)
znajomych na swoim profilu na portalu Facebook.
3. Aby wziąć udział w zabawie uczestnik Konkursu pod co najmniej jednym z 25 postów konkursowych musi
prawidłowo odgadnąć nazwy marek/sklepów zamieszczonych w zadaniu konkursowym, a następie pod danym
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postem konkursowym musi umieścić komentarz z ich nazwami wraz z załączonym zdjęciem paragonu/faktury,
na którym widnieje wyraźnie zaznaczona data i kwota zakupu na minimum 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) z
przynajmniej jednego z punktów wymienionych w danym poście konkursowym.
4. Posty konkursowe będą publikowane w serwisie Facebook codziennie w dni powszednie tj. od poniedziałku do
piątku licząc od dnia 24.08.2020 roku do dnia 25.09.2020 roku. Organizator Konkursu przewiduje publikację 25
postów konkursowych. Każdego dnia będzie wytypowany 1 laureat konkursu, który będzie uprawniony do
odbioru nagrody tj. bonu zakupowego o wartości 100 zł (słownie: sto złotych).
5. W zadaniu konkursowym będą ukryte co najmniej 3 nazwy wytypowanych przez Organizatora punktów lub
sklepów mieszczących się w Galerii Neptun.
6.Do udziału w konkursie uprawnia też zsumowana kwota z dowodów zakupów z więcej niż jednego sklepu pod
warunkiem, że są to sklepy lub punkty, których dotyczy dany post konkursowego.
7. Pod każdym postem konkursowym Organizator uznaje jako ważną tylko pierwszą prawidłową odpowiedź
zawierającą w swojej treści: zdjęcie paragonu/faktury (patrz § 3 p.3) oraz poprawne nazwy marek/sklepów
ukrytych danego dnia w zadaniu konkursowym. Każda kolejna odpowiedź tego samego uczestnika nie będzie
brana pod uwagę przez Organizatora.
8.Uczestnik, który jako pierwszy umieścił komentarz spełniający wszystkie warunki wymienione
w §2 i §3 Regulaminu i został jednym z 25 laureatów Konkursu nie może uczestniczyć w dalszej części konkursu,
tzn. nie może ponownie wygrać umieszczając komentarz z prawidłową odpowiedzią i zdjęciem dowodu zakupu
pod kolejnym postem konkursowym, a w przypadku gdyby taka sytuacja zaistniała jego komentarz nie będzie
brany pod uwagę w procesie wyłonienia kolejnego laureata.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione
w §2 i §3 Regulaminu.
2. Laureatami konkursu zostają osoby, które pod co najmniej jednym z 25 postów konkursowych prawidłowo
odgadną nazwy marek/sklepów zamieszczonych w zadaniu konkursowym i następie pod danym postem
zamieszczą komentarz z ich nazwami wraz z załączonym zdjęciem paragonu/faktury, na którym widnieje wyraźnie
zaznaczona data i kwota zakupu na minimum 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) z przynajmniej jednego
z punktów wymienionych w danym poście konkursowym.
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwają pracownicy Organizatora.
4. Po wyłonieniu osoby Organizator na fanpage-u Galerii Neptun na portalu Facebook pod każdym postem
konkursowym ogłosi nazwisko laureata konkursu.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie będą bony zakupowe o wartości 100 zł (słownie: sto złotych).
2. Łączna pula nagród wynosi 2500 zł tj. 25 (liczba postów) x 100 zł (słownie: sto złotych)
2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem bez możliwości wymiany.
3. Odbiór nagród będzie możliwy w Biurze Zarządu Galerii Neptun w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:30, ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański do dnia 31.10.2020 r.
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6. Nagroda zostanie wydana za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy oraz po okazaniu
dowodu zakupu (paragon/faktura) w oryginalnej formie, którego zdjęcie zostało umieszczone w treści
zwycięskiego komentarza pod postem konkursowym.

§ 6. Postanowienia końcowe
1.
2.

Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją warunków zawartych w Regulaminie.
Ewentualne spory związane z uczestnictwem w Konkursie będą rozstrzygane pomiędzy Organizatorem,
a Uczestnikiem w formie polubownej, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu
przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. Organizator ponosi wyłączną
odpowiedzialność za spory wynikłe z organizacji i uczestnictwa w Konkursie.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. W związku z tym, że przetwarzamy, dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem o
Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych informujemy Uczestników Konkursu o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych
osobowych.
Cel:
Dane osobowe Uczestników konkursu "BILET DO ZWYCIĘSTWA” (tj. imię i nazwisko, PESEL, podpis)
przetwarzane będą tylko w celu wydania nagrody w/w KONKURSU. Nie zamierzamy przekazywać danych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo
będą niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.
Administratorem danych osobowych jest firma: Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k, ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard
Gdański NIP: 592-223-12-94.
Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy Państwu możliwość:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia, ograniczenia przetwarzania,
b. prawo dostępu do danych osobowych uczestnika konkursu,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych uczestnika konkursu,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych uczestnika konkursu - "do bycia zapomnianym",
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych uczestnika konkursu,
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Użytkownicy mogą w każdym momencie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się
na stronie internetowej www.galeria-neptun.eu, której firma Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp.k. jest właścicielem lub
bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres: biuro@galeria-neptun.eu, a także pisemnie na adres: Galeria
Neptun Sp. z o.o. Sp.k, ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański - w celu usunięcia danych osobowych lub
ograniczenia ich przetwarzania.
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