Regulamin konkursu sprawnościowo-sportowego „MEMORY”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Ingka
Centres Polska sp. z o.o. Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000725159, zwaną dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847).
1.3. Konkurs organizowany jest na terenie specjalnej strefy eventowej zorganizowanej w godzinach
od 10.00 do 18.00 w następujących datach i lokalizacjach:
1-2 sierpnia 2020 r. – Błonia pod Zamkiem w Lublinie
8-9 sierpnia 2020 r. – 15. Międzynarodowe Zawody Balonowe w Nałęczowie
15-16 sierpnia 2020 r. – Błonia przy tamie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie
22-23 sierpnia 2020 r. – Jarmark Jagielloński, Błonia pod Zamkiem w Lublinie
29-30 sierpnia 2020 r. – Centralny Plac Zabaw przy Centrum Kultury w Lublinie.
1.4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym
Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie i
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.5. Celem Organizatora Konkursu jest promocja marek własnych takich jak: Skende Shopping, IKEA
Lublin, Szwedzki Stół.
§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. Konkurs odbędzie się w formie gier plenerowych typu memory, podczas których Uczestnicy będą
rywalizowali w trzyosobowych grupach. Zadaniem konkursowym jest odgadnięcie jak największej
liczby par spośród obrazków umieszczonych na wielkoformatowej tablicy podczas jednej Rozgrywki.
2.2. Konkurs jest rozgrywką o charakterze sportowym, mającym na celu sprawdzenie refleksu,
spostrzegawczości oraz zdolności pamięciowych Uczestników.
2.3. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie oraz małoletni powyżej 13 roku
życia. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie, zwane są „Uczestnikami” lub „Uczestnikami
Konkursu”.
2.4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
§ 3. NAGRODY
3.1. Nagrodami głównymi w konkursie jest 1 000 kart podarunkowych uprawniających do zakupów
w Skende Shopping w Lublinie o wartości 30 zł. Ponadto w ramach Nagrody Pocieszenia Organizator
przyzna Uczestnikom: 150 toreb bawełnianych o wartości 8,30 zł/szt. oraz 100 kuponów
uprawniających do zakupu zestawu obiadowego w Szwedzkim Stole w Lublinie za 1 zł o wartości 20
zł/kupon.
3.2. W ramach poszczególnych Rozgrywek Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która spośród zakrytych
obrazków odnalazła największą liczbę par. W razie remisu nagrodę otrzymają wszystkie osoby, które
odkryły równą liczbę par.
3.3. Nagrody będą wydawane Zwycięzcom w strefie eventowej, bezpośrednio po zakończeniu każdej
Rozgrywki. W przypadku małoletnich warunkiem wydania Nagrody jest podpisanie protokołu odbioru
nagrody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
3.4. Nagrody nie odebrane przez Zwycięzców pozostają do dyspozycji Organizatora.
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§ 4. DANE OSOBOWE
4.1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) Organizator informuje, że:
4.1.1. Administratorem danych osobowych Zwycięzców Konkursu jest Organizator.
4.1.2. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą korespondencyjną pod adresem wskazanym
w pkt 1.1. lub drogą elektroniczną pod adresem kontakt@skendeshopping.pl.
4.1.3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a) przeprowadzenie Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – na
podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) wypełnienie obowiązków prawno-podatkowych ciążących na Administratorze w związku
z przekazaniem Nagród (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promocji
swojej marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w odniesieniu do danych osobowych Uczestników
Konkursu, którzy wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną w celach marketingowych.
4.1.4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla odbioru nagrody w Konkursie.
4.1.5. W ramach realizacji Konkursu, dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które
świadczą usługi dla lub w imieniu Organizatora. Ponadto dane Zwycięzców Konkursu mogą być
przekazane odpowiednim organom podatkowym – na ich żądanie.
4.1.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku podatkowego, w którym
Zwycięzca odebrał nagrodę.
4.1.7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, do ich
sprostowania, uzyskania ich kopii, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania/usunięcia, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.
4.1.8. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.2. Uczestnik Konkursu może także wyrazić odrębną zgodę na:
4.2.1. przetwarzanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości
o charakterze marketingowym;
4.2.2. przetwarzanie własnego wizerunku oraz wykorzystanie go przez Organizatora w
materiałach promocyjnych na stronie skendeshopping.pl oraz facebook.com/skendeshopping,
przy czym zgody te są całkowicie dobrowolne i mogą zostać wycofane w dowolnej chwili bez wpływu
na legalność przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.
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Protokół odbioru nagrody w Konkursie „MEMORY”
Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Oświadczam, że w dniu …………………………… wydana została mi Nagroda w postaci:

□ karty podarunkowej do Skende Shopping o wartości 30 zł,
□ torby bawełnianej o wartości 8,30 zł,
□

kuponu na zestaw obiadowy za 1 zł w Szwedzkim Stole o wartości 20 zł.

Czytelny podpis
……………………………………………………..

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu
jest Ingka Centres Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn („Skende
Shopping”). Dane te będą przetwarzane są w celach związanych z przyznaniem nagród w ramach
konkursu „memory” na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne lecz niezbędne do odebrania nagrody. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub do ich trwałego usunięcia, chyba
że przetwarzanie konieczne jest do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, chęci skorzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem, prosimy o
kontakt
drogą
korespondencyjną
lub
pocztą
elektroniczną
na
adres
mailowy
kontakt@skendeshopping.pl. Informujemy, że służy Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Regulaminie
Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanego Imienia i Nazwiska
oraz adresu poczty elektronicznej przez Ingka Centres Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac
Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, w celach marketingowych SKENDE polegających na komunikacji za
pośrednictwem podanego adresu e-mail związanej z ofertami produktów i usług SKENDE oraz jej
partnerów działających w Centrum Handlowym SKENDE, o organizowaniu promocji, nowych
konkursów, czy wydarzeń kulturalnych. Zostałem poinformowany o prawie do zmiany lub cofnięcia
tej zgody w każdym momencie.
adres e-mail
……………………………………………………..

podpis
…………………………………………………….
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