REGULAMIN KONKURSU
„Hulaj nogą do „Społem” na zakupy”
I

Postanowienia wstępne:
1. Organizatorem Konkursu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Jedność” w Częstochowie, Al. Wolności 83/85, 42-200 Częstochowa.
2. Miejsce Konkursu – wszystkie sklepy Społem zlokalizowane w Częstochowie oraz
sklep Społem zlokalizowany w Blachowni.
3. Czas trwania Konkursu 01.02.2020 – 31.03.2020.
4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwała 4 osobowa Komisja
powołana przez Organizatora Konkursu.
5. Nagrodami w Konkursie są:
- hulajnogi elektryczne Xiaomi MiJia365 – ilość 8szt
- pudełka upominkowe z wyrobami z zakładów produkcyjnych „Społem” – 8szt
Ogółem wartość nagród wynosi: 13 200,00zł

II Zasady uczestnictwa w Konkursie.
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna ( a nie podmiot
prowadzący działalność gospodarczą) posiadająca kartę klienta „Społem znaczy razem”.
2. Z Konkursu wyłączone są osoby fizyczne, które dokonują zakupów na kartę klienta
i którym wystawiane są za zakupy faktury VAT.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy „Społem” PSS „Jedność” oraz
małżonkowie i dzieci pracowników.
4. Zwycięzcami w konkursie będą ci klienci, którzy w terminie trwania konkursu
dokonają zakupów na kartę klienta na najwyższą kwotę ( z wyłączeniem alkoholu,
wyrobów tytoniowych, zapłaty za rachunki i doładowań).
5. Zwycięzcy konkursu w ciągu 4-ch dni roboczych od daty zakończenia konkursu
zostaną poinformowani telefonicznie o zdobyciu nagrody.
6. Pracownicy Działu Marketingu przez dwa kolejne dni robocze tj. (8 i 9 kwietnia
2020r) w godz. 8.00 – 17.00 będą kontaktować się ze zwycięzcami by
poinformować ich o wygranej telefonicznie pod nr. telefonu wskazanym przez
uczestnika programu lojalnościowego na formularzu rejestracyjnym.
7. Próba nawiązania połączenia telefonicznego z osobą podejmowana jest do
momentu przeprowadzenia rozmowy, jednak nie więcej niż pięć razy. Przez
nieudaną próbę połączenia należy rozumieć nie odebranie połączenia przez co
najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej lub brak możliwości
połączenia się z użytkownikiem numeru (w szczególności brak zasięgu, wyłączony aparat,
zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki), gdy próba kontaktu
telefonicznego się nie powiedzie zwycięzcą zostaje następna osoba z listy osób,
które w trakcie trwania konkursu dokonali zakupów na kartę klienta na najwyższą
kwotę.
8. Odbiór nagród odbywać się będzie w sklepie w którym zwycięzca robi zakupy.

§
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z dnia 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest Organizator
Konkursu, ”Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”. Organizator
powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się wysyłając
wiadomość e-mail na adres: iod@spolem.czest.pl.
2. Dane przetwarzane w związku z organizowanym Konkursem to numer karty klienta
oraz aktualny numer telefonu Uczestnika Konkursu, który wyraził zgodę na
automatyczne przetwarzanie danych o zakupach i transakcjach, dokonanych w ramach
Programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”. Przetwarzanie odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na konieczności
przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
3. Dostęp do danych będą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora Konkursu.
4. Dane laureatów Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w
którym zakończył się Konkurs w celu weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przechowywane przez sześć miesięcy od
dnia zakończenia Konkursu w celu obsługi ewentualnych roszczeń, w przypadku osób
zgłaszających reklamację, okres ten wydłuży się o okres rozpatrywania reklamacji,
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikom przysługuje prawo
dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania poprawienia, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych,
w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem
przepisów.
7. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania ani
podejmowania na ich podstawie decyzji w sposób zautomatyzowany.

IV Postanowienia końcowe:
1. Za nagrody nie jest wypłacany ekwiwalent pieniężny.
2. Uprawnienia uczestnika związane z uczestnictwem w konkursie nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie.
3. Podatek od nagród pokrywa Organizator Konkursu.

