Regulamin konkursu organizowanego w dniach: 14-17 grudnia 2019r. przez
Boomy
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Boomy - Ewa Harassek z siedzibą w 02-797 Warszawie,
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51/115. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5213388433,
zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. Konkurs jest organizowany na stronie firmowej
Boomy na Instagramie, dostępnej pod adresem: https://www.instagram.com/boomy.pl/ oraz
na profilu na Facebooku, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/BoomyTM.
2. Konkurs nie jest organizowany przez firmę Facebook. Konkurs nie jest grą losową.

§3 Zasady i nagrody Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 grudnia 2019 r. o godz. 20:00 i trwa do dnia 17 grudnia
2019 r. do godz. 20:00.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
•

Udzielić pod postem konkursowym odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaki najoryginalniejszy prezent sprawiłaś swojemu partnerowi/mężowi?
2. Co zrobisz z wygraną/w jaki sposób wykorzystasz wygrany przedmiot?

3. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez spełnienie wszystkich warunków opisanych w
ust. 2.
4. Nagrodą w Konkursie są: 1 zestaw: koszulka Dumny Tata + kosmetyczka Taty, kosmetyczka
Taty, koszulka Dumny Tata. Nagrody zostaną przyznane 4 wybranym osobom. Organizator
zastrzega sobie prawo do przydzielenia większej lub mniejszej ilości nagród, w przypadku
niewystarczającej ilości odpowiedzi spełniających kryteria wymienione w ust. 2 lub większej
ilości odpowiedzi spełniającej kryteria wymienione w ust. 2, które organizator będzie chciał
nagrodzić.
5. Wyboru Laureatów dokona Komisja Konkursowa wyznaczona przez Organizatora. Decyzje
Komisji są ostateczne.
6. Laureaci zostaną ogłoszeni w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.
7. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem profilu marki Boomy na
Instagramie/Facebooku.
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8. W celu otrzymania nagrody Laureaci są zobowiązani do przesłania Organizatorowi wiadomości
prywatnej z danymi wymienionymi w punkcie 9. za pośrednictwem wiadomości prywatnej na
Instagramie/Facebooku. Zgłoszenie jest niezbędne do wydania nagrody.
9. Laureat przesyła Organizatorowi za pośrednictwem wiadomości na portalu Instagram swoje
dane: imię, nazwisko, adres do wysyłki.
10. Wysyłając wyżej wymienioną wiadomość, Laureat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych dla celów związanych z wydaniem i dostarczeniem nagrody.
11. Od momentu ogłoszenia wyników Konkursu Laureat ma 3 dni na podanie danych
wymienionych w punkcie 9. Organizatorowi. Po upływie tego czasu Laureat traci prawo do
nagrody a Komisja Konkursowa wskazuje kolejnego Laureata, któremu ta nagroda zostaje
przyznana.
12. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Boomy – Ewa Harassek z siedzibą w 02-797
Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 51/115.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane przez Organizatora do celów
związanych z organizacją Konkursu oraz w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców
Konkursu), jeżeli wystąpi obowiązek podatkowy. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych dla tych celów jest Rozporządzenie 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.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych
celów.
4. Osoby biorące udział w Konkursie mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagrody.
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