
Regulamin konkursu 

 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Społem Oława Sp. z o.o. ul. Brzeska 19, 55-200 Oława 

Uczestnicy 

Konkurs jest adresowany do klientów, dokonujących zakupów w sklepie Kwadraciak, ul. Chrobrego 23A, Oława 

Z konkursu wyłączeni są  wszyscy pracownicy Społem Oława Sp. z o.o.  

Opis i zasady 

Konkurs trwa w terminie 2-30 września 2019 

1. Zrób zakupy za min. 50zł i odbierz kartę konkursową przy kasie 

2. Za każde wydane 50zł w sklepie KWADRACIAK dostaniesz pieczątkę 

3. Zbierz 6 pieczątek i dokończ zdanie konkursowe: "Lubię zakupy w Kwadraciaku, bo..." 

3. Wrzuć uzupełnioną kartę do urny w sklepie 

Autorzy najciekawszych opisów zostaną nagrodzeni przez Jury konkursowe w składzie 3 pracowników Działu Handlu Społem Oława sp. z o.o. oraz kierownika 

sklepu Kwadraciak w Oławie. 

Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i mailową o wygranej do dnia 2 października 2019. 

Wręczenie nagrody w dniu 4 października w sklepie KWADRACIAK o godz. 16:30   

Nagroda: 

I nagroda  - rower górski 

II nagroda- sprzęt AGD 

III nagroda - sprzęt AGD 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich 

punktów regulaminu. 

 

Zdanie karty do urny konkursowej z danymi klienta jest potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego 

postanowień oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z art. 13 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”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Społem 

Oława Sp. z o.o. w Oławie, ul. Brzeska 19 e-mail: biuro@spolem.olawa.pl Administrator przetwarza na potrzeby przeprowadzenia i obsługi Konkursu wyłącznie 

dane osobowe udostępnione przez uczestników bezpośrednio. 

 

Informacja dot. RODO: http://www.spolem.olawa.pl/rodo/ 

 

Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na 
administratorze danych.  
  
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 
  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do udziału w konkursie. 
  
Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu.  

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.  

http://www.spolem.olawa.pl/rodo/

