
REGULAMIN KONKURSU 
„WIKING I MAGICZNY MIECZ” 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, ul. Odrodzenia 9, 22-400 Zamość. 

2. Konkurs rozpoczyna się 24.7.2020, kończy 27.7.2020. Aby zdobyć nagrodę trzeba poprawnie odpowiedzieć na pytanie 
konkursowe: W co zmieniła się mama Wigiego? Odpowiedzi należy przesłać na adres: konkurs@stylowy.net do 27.07.2020, 
dodatkowo podając w treści e-maila swoje imię i nazwisko oraz aktualny adres e-mailowy do kontaktu. Wygrywają 2 pierwsze 
poprawne odpowiedzi. 

3. W konkursie przewidziano nagrody: plecaki promujące film „Wiking i magiczny miecz” . Odbierając nagrodę (w kasie CKF 
Stylowy) należy okazać dowód tożsamości. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 28.07.2020 

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane e-mailowo na adres 
webmaster@stylowy.net w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia podstawy reklamacji. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Zwycięzcom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych 
właściwości nagród. Do odbioru nagród upoważniony jest tylko zwycięzca, nie ma możliwości przekazania prawa odbioru 
nagrody na osoby trzecie.  

6. Zwycięzca traci prawo do odbioru nagrody 10 sierpnia 2020. Za wyłonienie zwycięzców i wydanie nagród w Konkursie 
odpowiada wyłącznie Organizator. 

7. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się nie wykorzystywać udziału w Konkursie dla celów zarobkowych. 

8. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 

9. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo 
zmiany regulaminu. 

10. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na 
postanowienia niniejszego regulaminu 

Polityka prywatności 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu  
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 
określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w 
przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 
 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych. 

Podanie danych osobowych (imienia i nazwiska), jako niezbędnych do otrzymania nagrody, jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 
uniemożliwia udział w konkursie. 


