§ 1. Konkurs
1. Organizatorem Konkursu jest strona Latamy z Gdańska.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osoby, które
udzieli
najciekawszej odpowiedzi na zadane Pytanie Konkursowe.
§ 2. Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie, mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przynależność
w czasie trwania Konkursu do grupy osób, które są fanami strony
Latamy z Gdańska na portalu Facebook. Konkurs nie jest
organizowany ani wspierany przez Facebook.com.
§ 3. Zasady Konkursu
1. Konkurs będzie trwał od 23.12.2016 roku do 30.12.2016 roku do
godziny 23:59.
2. W czasie trwania Konkursu opublikowane zostanie jedno otwarte
Pytanie Konkursowe.
§ 4. Zasady wyłaniania laureatów:
1. Laureatami Konkursu zostanie jedna osoba, które:
a) spełniają warunki uczestnictwa w konkursie w szczególności
wymienione w §2 niniejszego regulaminu,
b) udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie otwarte pod wpisem
informujących o konkursie.
§ 5. Zgłoszenie konkursowe
1. Zgłoszeniem konkursowym jest odpowiedź na Pytania
Konkursowe
umieszczone na stronie internetowej www.latamyzgdanska.pl pod
odpowiednim wpisem konkursowym
2. Każdy z uczestników Konkursu tylko raz może udzielić
odpowiedzi
§ 6. Nagrody
1. Spis nagród w Konkursie: kod rabatowy o wartości 100 EUR do
wykorzystania na zakup pakietu wakacyjnego WizzTours

2. Nagrodę organizator będzie przekazywał po uprzednim kontakcie
mailowym z laureatem
3. W przypadku braku kontaktu ze strony laureata w ciągu 14 dni od
daty wysłania e-maila kontaktowego nagroda przepada
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania
ekwiwalentu nagród rzeczowych.
§ 7. Dane osobowe
1. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz
administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami) jest
Organizator, czyli strona Latamy z Gdańska.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą
wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania
zwycięzcy Konkursu Nagrody, oraz mogą być przekazywane, w
celu zrealizowania Nagrody. Zakres przetwarzanych danych będzie
obejmował dane takie jak imiona, nazwiska a w przypadku
zwycięzców także adres e-mail. Uczestnicy Konkursu mają prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
może uniemożliwić Organizatorowi należyte przeprowadzenie
Konkursu, w tym w szczególności wydanie zwycięzcy Nagrody.
Dane osobowe uczestników Konkursu, którzy nie zostali jego
zwycięzcami, nie będą publikowane, a po zakończeniu tej edycji
Konkursu zostaną usunięte.
Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację swego imienia i
na
stronie Latamy z Gdańska.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu.

2. Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że
wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek
czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z
grami losowymi w rozumieniu ustawy „O grach losowych,
zakładach wzajemnych i grach na automatach” (Dz. U. z 1998 r. Nr
102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz.
1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117. wraz z późn. zmianami).

