
Regulamin konkursu „Taste the music & plates”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulamin konkursu prowadzony jest pod nazwą „Taste the
music & plates” (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs prowadzony jest przez CONCORDIA DESIGN sp. z o.o. ul.
Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000310747.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez
Facebook.

4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na
terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i
mająca ukończone 18 lat, która ma aktywne konto w serwisie
społecznościowym Facebook (dalej: „Uczestnik”).

§2

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 24.05.2022 r. od godziny
15:00 do 27.05.2022 do godziny 15:00.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego
trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w
szczególności:

● posiadać własne konto w serwisie społecznościowym Facebook;
● zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi w linku w

poście konkursowym (wpisując komentarz pod postem konkursowym na
fanpage’u „Concordia Taste” Uczestnik automatycznie akceptuje
Regulamin);

● zamieścić pod postem konkursowym na fanpage’u „Concordia Taste”
komentarz zawierający oznaczenie osoby, z którą Uczestnik chce spędzić
sobotni wieczór, oraz napisanie, z jakim utworem muzycznym dana osoba
się kojarzy (dalej: „Zadanie Konkursowe”) do dnia 27.05. do godz. 15:00,

● wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wpisanie komentarza
pod postem konkursowym na fanpage’u „Concordia Taste” jest
automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).



3. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może stworzyć i opublikować 1
komentarz pod postem konkursowym.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego
Zadania Konkursowego, w szczególności w przypadku:

● zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych,
politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

● zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących
innych niż Organizator podmiotów;

● naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w
szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do
wizerunku;

● gdy Uczestnik nie dysponuje prawami autorskimi do Zadania Konkursowego;
5. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w

przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków
określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w
niniejszym Regulaminie, w tym:

● posługuje się fikcyjnymi kontami w serwisie społecznościowym Facebook;
● używa oprogramowania, które pozwala na uzyskanie nieuprawnionego

wpływu na wynik Konkursu;
● podaje nieprawdziwe dane;
● jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami

współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe
praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w
jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie
nadają się do publicznego rozpowszechniania.

6. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów,
które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do nich nie są obciążone na
rzecz osób trzecich, a także, iż nie naruszają one jakichkolwiek praw osób
trzecich.

§3

NAGRODY

1. Nagrodą Główną w Konkursie jest Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania
w restauracji Concordia Taste w dniu 28.05. (dalej: Nagroda Główna),

2. Zwycięzca Nagrody Głównej nie może domagać się zamiany wygranej
Nagrody Głównej na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

3. Zwycięzca Nagrody Głównej nie może przenieść prawa do Nagrody na
inne osoby.

§4

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu

Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej:



„Komisja”).
2. Komisja zweryfikuje zgodność zgłoszenia z regulaminem, wybierze 1

Zwycięzcę Nagrody Głównej.
3. Zadanie Konkursowe nagradzane będzie, biorąc pod uwagę największą

popularność komentarza, co zweryfikuje największa liczba polubień
danego komentarza.

4. Organizator poinformuje o wygranej Zwycięzcę Nagrody Głównej, wpisując
komentarz pod jego Zadaniem Konkursowym oraz wpisując komentarz
pod postem konkursowym. Komentarze zostaną opublikowane w dniu
27.05. do godz. 15:30.

5. Zwycięzca po skontaktowaniu się w wiadomości prywatnej zostanie
poinformowany o sposobie odebrania Nagrody Głównej.

6. Zwycięzca Nagrody Głównej po skontaktowaniu się zostanie uprawniony do
odebrania Nagrody Głównej w dniu 28.05. Sposób odebrania Nagrody
Głównej zostanie indywidualnie uzgodniony w wiadomości prywatnej.

§5

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane na
adres mailowy: restauracja@concordiataste.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać:
● temat wiadomości e-mail „Reklamacja – „Taste the music & plates”
● wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, a także

e-mail i numer kontaktowego telefonu komórkowego;
● uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14
dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

§5

DANE OSOBOWE

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

CONCORDIA DESIGN sp. z o.o. ul Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000310747.

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe, jest
organizacja i przeprowadzenie konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych jest umowa, zawierana przez zgłoszenie



udziału w konkursie.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz
archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych
w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych
praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy
przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych
osobowych.

Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o

tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których
dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do
zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć
lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący
na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest
całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w
naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas
usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych
osobowych następującym grupom odbiorców:

· naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje
dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,

· podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem
danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom
świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom
reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,

· innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom
prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom
świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,

· sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku
z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?



Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami
i podstawami ich przetwarzania.

Jeśli w związku z udziałem w konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą
towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z
uwagi na przepisy prawa podatkowego.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie
przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas
będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to
prawo lub z niego korzystamy.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM
PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:

· żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych
na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania
przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,

· wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w
przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane
osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu
uzasadniony powód,

· przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub
na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda,
wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych
osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się
na adres kontaktowy: restauracja@concordiataste.pl.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz
w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych



§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej w

linku opublikowanym w poście konkursowym.


