REGULAMIN KONKURSU
Wygraj telewizor 4K

(dalej: Regulamin
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu

Wygraj telewizor 4K

-00-82-774

Konkurs jest CANAL+ Polska

Organizator Konkursu

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.

od dnia 13 grudnia 2021 roku do dnia 22 grudnia 2021 roku.

1.
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Uczestnicy .
2.

3.

niniejszego Regulaminu przed dokonaniem
.
Regulaminu.
Konkursie,

4.
e.
5.
6.
na adres Organizatora Konkursu podany w Artykule 1 ust. 1

.

7.
8.

w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej
sklep.pl.canalplus.com/dokumenty/dokumenty-ogolne/Regulamin-Konkursu-Wygraj-Telewizor-4K.pdf.

1.

Konkursie, Uczestnik powinien w okresie wskazanym w Artykule 1 ust. 3 Regulaminu:
(a)

sklep.pl.canalplus.com
telewizji satelitarnej z Organizatorem Konkursu, na warunkach aktualnie

ofert promocyjnych,

(b)
2. Praca konkursowa

odpowiedzeniu na pytanie
.

1

3.

sklep.pl.canalplus.com/kompletowanie_zamowienia/zamowienie-zlozone.
4.

.

5. Prace konkursowe

Konkursu (dalej:

Konkursowa

Komisja

Konkursu. Komisja Konkursowa

wybierze

najbardziej kreatywnie

6.

praca konkursowa wykonana

.

i jest wynikiem indywidualnej pracy twórczej.

j pracy konkursowej nie narusza przepisów prawa, w tym autorskich praw

7.
CANAL+.
8.
9.

1.

ust. 7

Nagrodami w Konkursie
(a)
(dalej:
(b) Voucher na jeden

),

(dalej: Nagroda Pocieszenia).

2. Laureatem Konkursu jest Uczestnik, którego
Laureat Konkursu .
3.

Laureat Konkursu

4. Nagrody o których
schematu:
(a)
(b)

100 Laureatów Konkursu, których, zdaniem Komisji Konkursowej
otrzyma

Pocieszenia.

5.
, w ramach której

w Konkursie.

6. Laureat Konkursu nie ma
innego rodzaju, ani cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
7.
8.

21.01.2022 roku.
Organizator Konkursu powiadomi Laureatów Konkursu o wygranej w rozmowie telefonicznej, wykonanej na wskazany
przez Laureata Konkursu w f

lub

(w przypadku Nagród Pocieszenia).
9. Nagroda
Konkursu o wygranej,

w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia Laureata
.
nkursu w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia
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Laureatów Konkursu o wygranej, w formie kodu,

, na adres wskazany w formularzu

.
10. Laureat Konkursu w terminie 14 dni po otrzymaniu Nagrody
Konkursu, w formie elektronicznej, na adres

wygrajtelewizor@canalplus.pl, samodzielnie

otrzymanej nagrody.

polach eksploatacji:
(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -

(b

- wprowadzanie do obrotu,

(c) w zakresie rozpowszechniania utworu w s

- publiczne wykonanie, wystawienie,

, na stronach internetowych sklep.pl.canalplus.com;

pl.canalplus.com;

tiktok.com/@canalplusonline;

instagram.com/Canalplus;

pl-pl.facebook.com/canalpluspolska.
11. Laureat Konkursu

traci prawo do nagrody w przypadku, gdy

Organizatorowi Konkursu

Laureatem Konkursu

(tj. w sposób o którym mowa w ust. 8

Laureatem Konkursu

o wygranej.
12. Organizator Konkursu
Laureatowi Konkursu,

Laureata Konkursu
Laureata Konkursu wymaganych przez Organizatora Konkursu danych.

Reklamacje
1.
od daty przyznania nagród -

-mail pod adres wygrajtelewizor@canalplus.pl

2.

wrotny lub adres zwrotny e-

3.

1

4. Opisane w
otrzymania.

1.

w tym:
(a)
(b)

taniem fikcyjnych danych osobowych;
;
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(c)

prowadzi

.

2. Niedopuszczalne jest:
(a)

naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczegó
i profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z Regulaminem;

(b)
(c)

3.

nkursu, w tym dane, informacje, odpowiedzi na
pytania konkursowe, wykonane zadanie konkursowe itd. (dalej:
w ramach Konkursu nie naruszy prawa, ani praw osób trzecich (w tym praw autorskich lub dóbr
osobistych).

4.
przyczyn po stronie Organizatora Konkursu. Zmiana o której mowa nie
Regulamin w zmienionym brzmieniu
dost

y

2 ust. 8 niniejszego Regulaminu Konkursu.

7 Ochrona danych osobowych
1.
Regulaminu.

1.

Klauzula informacyjna RODO.

Klauzula informacyjna RODO

1.

Administratorem danych osobowych
(02-

-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, z dopiskiem
(dalej jako: Administrator ).

2. We wszystkich sprawach dotycz cych ochrony danych osobowych
z Inspektorem Ochrony Danych za po rednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@canalplus.pl.
3.
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 1

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora) w celu ustalenia,

1

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej:
„RODO”.
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3)
rachunkowych lub konsumenckich).
4.

wydania nagrody oraz ustalenia, zabezpieczenia,

5.
1)

(przy czym pi
2)

3)
4)
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego
-193 Warszawa lub elektronicznie

internetowej: www.uodo.gov.pl).
Prawa wymienione w pkt 1)
wskazanym w pkt 2 lub poprzez kontakt z Administratorem wskazanym w pkt 1.
6.

w razie

odbiorców danych:

systemów informatycznych i se
7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne
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