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Regulamin Zabawy
,,Wymarzony weekend w górach”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zabawy ,,Wymarzony weekend w górach” zwanego dalej ,,Zabawą” oraz fundatorem
Nagród jest Zona Design Luberda Spółka jawna z siedzibą w Białce, adres: Białka 539, 34-220
Maków Podhalański wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000297110, NIP: 5521672242, adres e-mail: zabawa@zona-design.pl, zwana dalej
,,Organizatorem”.

2. Zabawa zostanie przeprowadzona w ramach serwisu internetowego Organizatora dostępnego pod
adresem: http://www.zona-design.pl/, zwanym dalej ,,Profilem Organizatora”, na warunkach
i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Zabawy i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
4. Regulamin Zabawy jest dostępny na stronie Profilu Organizatora.
5. Zabawa organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Czas trwania Zabawy obejmuje okres od 9 września 2021 roku, godz. 9:00 do 30 września 2021 roku,

godz. 21:00.

§ 2
Uczestnictwo w Zabawie

1. Uczestnictwo w Zabawie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Zabawy mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe

w Polsce, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego zwane „Uczestnikami”.
3. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów zarządzających i pełnomocnicy

Organizatora, pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim
w związku z organizacją lub obsługą Zabawy oraz członkowie Komisji Zabawy. Z udziału w Loterii
wyłączeni są także członkowie najbliższej rodziny ww. osób, przez co rozumie się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo oraz inne osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

4. Osoby nie spełniające ww. warunków nie mogą zostać Zwycięzcami Nagród.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Zabawie.

§ 3
Przebieg i warunki udziału w Zabawie

1. Warunkiem udziału w Zabawie oraz wygrania Nagród jest łączne spełnienie w Czasie trwania Zabawy
o której mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu poniższych przesłanek:

1) zakup produktów na stronie internetowej Organizatora prowadzonej pod adresem:
http://www.zona-design.pl/ na kwotę minimum 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset) zł
brutto, przy czym kupione produkty nie mogą zostać zwrócone w ramach prawa odstąpienia
od umowy sprzedaży zawartej na odległość,

2) udzielenie odpowiedzi na Pytanie w Zabawie : ,,Opisz, jak zaaranżujesz przestrzeń
z wykorzystaniem zakupionych mebli/dodatków ze złożonego zamówienia.”
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3) Wskazanie nr zamówienia oraz imienia i nazwiska wraz z adresu e-mail w celach
weryfikacyjno-kontaktowych.

2. Dane osobowe o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu muszą pokrywać się z danymi osoby
dokonującej zakupu produktów o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

3. Udzielnie odpowiedzi na Pytanie w Zabawie powinno nastąpić za pomocą dedykowanego Formularza
Zabawy udostępnionego w ramach Profilu Organizatora.

4. Po udzieleniu odpowiedzi na Pytanie w Zabawie Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych
zmian.

5. Uczestnik może dokonać kilku zgłoszeń w Zabawie o ile kilkakrotnie spełni warunki o których mowa
w § 3 ust. 1 Regulaminu.

6. Przesłana odpowiedź na Pytanie w Zabawie nie może naruszać przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, a w szczególności praw autorskich innych osób.

7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym
Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie,
podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
i weryfikacji prawidłowego uczestnictwa w Zabawie. Niespełnienie warunków wynikających
z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po
przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie
danego Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagród.

8. Dokonanie zgłoszenia w Zabawie uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik
zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia.

§ 4
Zasady wyłaniania Zwycięzców

1. Zwycięzcami zabawy będą dwie osoby, które łącznie spełniły warunki o których mowa w § 3
ust. 1 Regulaminu i których odpowiedzi zostały uznane przez Komisję Zabawy za najlepsze.

2. Komisja Zabawy składać się będzie z trzech osób wskazanych przez Organizatora.
3. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zakończenia Zabawy.
4. Organizator powiadomi Zwycięzców o wygranej w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia ich wyłonienia

poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazane przez nich adresy elektroniczne.
5. Zwycięzca utraci prawo do nagrody, jeśli w ciągu 14 dni po otrzymaniu wiadomości e-mail o której

mowa w ustępie poprzedzającym, nie potwierdzi Organizatorowi chęci jej przyjęcia.
6. Zwycięzca wyraża zgodę na publiczne udostępnienie jego danych osobowych w postaci imienia

i nazwiska jak również publiczne udostępnienie jego odpowiedzi na Pytanie w Zabawie.
7. Wzór protokołu wyłonienia Zwycięzców stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 5
Nagroda

1. Nagrodą w Zabawie jest możliwość spędzenia weekendu (dwóch dni obejmujących sobotę i niedzielę)
w Górskiej Chacie położonej w Zawoja (małopolska) przez maksymalnie 4 osób. Doba zaczyna się
w piątek o godz. 16.00 a kończy w niedzielę o godz. 11.00

2. Wartość Nagrody wynosi 990,00 zł brutto.
3. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w formie elektronicznego vouchera.
4. Zwycięzca może zrealizować Nagrodę w terminie od 01.12.2021 roku do 31.03.2022 roku po

uprzedniej rezerwacji i dostępności wybranego terminu.
5. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej

równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
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§ 6
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Zabaw a należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do
Organizatora na adres: Zona Design Luberda Sp.J, Białka 539, 34-220 Maków Podhalański.

2. Reklamacje należy składać w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od daty opublikowania listy
Zwycięzców (decyduje data stempla pocztowego).

3. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia ich
otrzymania.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym
reklamację.

5. Roszczenia związane z udziałem w Zabawie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.

6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Zabawy jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).

3. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane w celach:
a) przeprowadzenia Zabawy,
b) wyłonienia Zwycięzców,
c) przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia Nagrody,
d) ewentualnego postępowania reklamacyjnego,
e) ewentualnej ochrony praw Organizatora.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych o których mowa w § 7 ust. 3 lit. a)-d) Regulaminu
jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Uczestników zgody lub art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji Zabawy do której dobrowolnie przystępują
Uczestnicy lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej z wsparciem
i promowaniem sprzedaży produktów Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych o których mowa w § 7 ust. 3 lit. e) Regulaminu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj.
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Organizatora jakim jest ochrona jego praw.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszej Zabawy, lecz
nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

5. Dane osobowe Uczestników Zabawy nie będą profilowane, lecz mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, aby usprawnić proces komunikowania się.

6. Uczestnikom Zabawy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
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7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację
imienia i nazwiska oraz treści odpowiedzi na Pytanie Zwycięzców Zabawy.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Zabawie.
10. Biorąc udział w Zabawie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób

określony powyżej.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
- Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

2. Spory odnoszące się i wynikające z Zabawy będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości
ogólnej.

3. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag związanych z treścią niniejszego
Regulaminu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: zabawa@zona-design.pl.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 wrzesień 2021 roku.
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Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW

Zabawy ,,Wymarzony weekend w górach”

sporządzony w dniu ____________ 2021 roku w miejscowości Białka

1. Skład Komisji Zabawy:
1) Imię i nazwisko: _______________________
2) Imię i nazwisko: _______________________
3) Imię i nazwisko: _______________________

2. Łączna liczba zgłoszeń w Zabawie: _____________
3. Łączna liczba zgłoszeń w Zabawie spełniających warunki o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu:

_________
4. Zwycięzcy:

1) Imię i nazwisko: _______________________, adres e-mail: _______________
2) Imię i nazwisko: _______________________, adres e-mail: _______________

Podpisy członków składu Komisji Zabawy:

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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