Regulamin konkursu „ODLICZAMY DO DNIA DZIECKA”

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki konkursu „Odliczamy do Dnia Dziecka”, zwanym w dalszej części Regulaminu
Konkursem ogłaszanego w serwisie www.mjakmama.pl i przeprowadzanej w serwisie internetowym
Mjakmama.pl w okresie 1 maja – 31 maja 2018 r.
2. Organizatorem jest: TIME S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620,
REGON 010750727, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.070.000,00 złotych (opłacony w całości)
3. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy organizatorów konkursu: TIME S.A.
II Założenia
1. Celem Konkursu jest podniesienie lojalności użytkowników serwisu mjakmama.pl.
2. Konkurs przeprowadzany jest w terminie 1 maja – 31 maja 2018 r.
3. Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany na stronie internetowej
http://mjakmama24.pl/odliczamy-do-dnia-dziecka/ gdzie zamieszczone będą zadania konkursowe.
4. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w niej na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
III Warunki
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest kompletna, logiczna i wyczerpująca odpowiedź na zadanie
konkursowe dostępne danego dnia na stronie Konkursu http://mjakmama24.pl/odliczamy-do-dnia-dziecka/ w
okresie jego trwania.
2. Każdego dnia (od 1 do 31 maja 2018 r.), na stronie Konkursu o godzinie 06.00 publikowane będzie
zadanie
Konkursowe dnia. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na to zadanie nie później niż
do godziny 24.00 danego dnia.
3. W trakcie trwania Konkursu opublikowanych zostanie 31 zadań konkursowych.
4. Uczestnik Konkursu może brać udział we wszystkich zadaniach Konkursowych.
5. Ocenie Jury podlegać będą odpowiedzi na zadania z danego dnia. Nagradzane są najciekawsze,
najoryginalniejsze oraz kompletne i wyczerpujące odpowiedzi.
6. Do Zadania Konkursowego na dany dzień, określana będzie jednocześnie nagroda przyznawana danego
dnia w Konkursie.
7. Informacja o laureacie danego dnia będzie opublikowana w terminie nie dłuższym jak 7 dni od daty
zakończenia zadania, w zakładce tego określonego zadania.
8. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę odpowiedzi na zadanie Konkursowe, każdego dnia można
wygrać 1 nagrodę.
IV. Nagrody, zasady odbioru
1. Przyznawane w Konkursie nagrody będą każdego dnia (od 1 do 31 maja 2018 r.) publikowane na stronie
Konkursu w obrębie zadania Konkursowego danego dnia. (nazwa i opis nagrody, jej wartość).
2. Laureat nagrody o wartości przekraczającej 2000,00 złotych zobowiązany jest do wpłacenia
równowartości podatku w
wysokości 10% wartości nagrody na konto TIME S.A, o ile obowiązek zapłaty takiego podatku wynika
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z właściwych przepisów.
3. Nagrody zostaną wysłane laureatom przez organizatora Konkursu w terminie do 30 czerwca 2018 roku,
po uprzednim poinformowaniu laureata i spełnieniu przez Laureata wymogów Regulaminu P.I.
Postanowienia ogólne p 3. i 4.
4. W przypadku niespełnienia przez laureatów wymogów regulaminu P.I. Postanowienia ogólne p 3. i 4.,
nie przesłania danych do wysyłki
nagrody w ciągu tygodnia od powiadomienia lub nieodebrania przez laureata nagrody w wyznaczonym
terminie, nagroda przechodzi na własność Organizatora.
5. Organizator ma prawo przyznać dodatkowe nagrody uznaniowe, nie ujęte w Regulaminie konkursu.

V. Prawa autorskie
1. Każdy uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do zgłaszanej
odpowiedzi na zadanie Konkursowe.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych odpowiedzi (lub
ich fragmentów) na potrzeby konkursu, a w szczególności do publikacji w prasie, internecie lub prezentacji
w innych mediach.
VI. Postanowienia dodatkowe
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi uczestnikami konkursu.
2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania przez
Uczestnika konkursu błędnego adresu lub innych danych osobowych.
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu „Odliczamy do Dnia
Dziecka”.
4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora konkursu TIME SA. przy
ul. Jubilerskiej 10 w Warszawie oraz na stronie internetowej http://mjakmama24.pl/odliczamy-do-dniadziecka/

5. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji konkursu:
marketing_online@grupazpr.pl. Podając w temacie wiadomości KONKURS „Odliczamy do Dnia Dziecka”INFORMACJE
VII. Tryb reklamacyjny
1. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru
nagrodzonych i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie do 14 dni roboczych
od dnia publikacji wyników Konkursu. Ostatni dzień zgłaszania reklamacji przypada na 14 maja 2018.
Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres TIME SA, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10 z
dopiskiem KONKURS „Odliczamy do Dnia Dziecka”
2. Po przekroczeniu powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym
terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia przez powołaną w tym celu
przez Organizatora Konkursu komisję odwoławczą.

VIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez TIME S.A.
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a poczynając od 25 maja
2018 r. na podstawie Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy co
następuje:
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Administrator danych
Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu - Time Spółka Akcyjna.
Dane kontaktowe
Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: TIME
S.A., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa.
Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail marketing_online@grupazpr.pl wiadomość o
temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko
Uczestnika oraz adres e-mail i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane Osobowe Uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu są zbierane i będą
przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu oraz jego promocji.
Dane Osobowe Uczestników Konkursu zostaną udostępnione Jury konkursu w celu wyłonienia Laureatów.
Dane Osobowe Laureatów Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres doręczenia Nagrody
zostaną udostępnione firmie kurierskiej w celu realizacji dostarczenia Nagrody, o czym każdy Laureat zostanie
poinformowany drogą mailową na wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym adres.
Dane Osobowe Laureatów Konkursu tj. imię i nazwisko zostaną opublikowane na Stronie Konkursowej celem ogłoszenia
wyników Konkursu.
Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu i ew. przez okres biegu
przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą z niego wynikać.
Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności
zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują następujące
prawa:
1)
2)
3)
4)
5)

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wymóg podania danych
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub
weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora. Akceptacja Regulaminu
Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w
celach związanych z konkursem.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Warszawa, dnia 16.04.2018 r.
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