Regulamin konkursu „Dom marzeń”- mFinanse

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „ Dom Marzeń” zwanego dalej Konkursem jest mFinanse S.A., ul. Kilińskiego 74
,90-119 Łódź, NIP: 7251903631
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest organizowany, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/mFinanse/ (zwanej dalej “Fanpage”).

§2
Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Konkurs trwa od dnia 21.10.2019 roku od godziny 8:00 do dnia 25.10.2019 roku do godziny: 23:59:00.
4.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.
5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym regulaminem, prób wpływania na wyłonienie
zwycięzców w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w
serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§3
Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na: opisaniu w komentarzu pod postem konkursowym w dowolnej formie
wymarzonego domu, zaprojektowanego przy założeniu dysponowania nieograniczonym budżetem. ,
2. Opis nie może zawierać słów powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz wykorzystywać cudzej własności
intelektualnej.
3. Nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne komentarze Uczestników. Wyboru 5 najbardziej kreatywnych
komentarzy dokona Komisja Konkursowa składająca się z pracowników Biura Marketingu Organizatora.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na
Facebooku. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage tj. imię i nazwisko lub nazwę pod jaką
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zwycięzca widnieje na Facebooku.

§4
Nagroda
1. W Konkursie przyznane zostaną dwie nagrody główne oraz trzy wyróżnienia.
2.Nagrodą główną w naszym Konkursie jest zestaw składający się z:
a) selfiesticka
b) fiszek edukacyjnych dot. Finansów
c) notesu
d) długopisu
3. Nagrodami wyróżnienia w naszym Konkursie są:
a) fiszki edukacyjne dot. finansów
b) pendrive 8 GB
c) notes
d) długopis
4. Nagrody zostaną przesłane pocztą.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

§5
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie
w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia
Konkursu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, tj. ul.
Jana Kilińskiego 74, 90-119, Łódź, Biuro Marketingu z dopiskiem “Konkurs na facebooku Dom marzeń mFinanse”
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni. Odpowiedź nadeślemy w formie pisemnej na wskazany
przez Uczestnika adres.
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§6
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu. Funkcje Inspektora ochrony
danych osobowych pełni Wojciech Marciniak, z którym Uczestnicy Konkursu mogą skontaktować się pod
adresem rodo@mfinanse.pl. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja Umowy (
przeprowadzenie Konkursu). Uczestnicy Konkursu podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich
niepodanie może uniemożliwić realizację Konkursu przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników
Konkursu będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz po zakończeniu Konkursu przez okres
niezbędny do dochodzenia przez Uczestników roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursu. Po zakończeniu
powyższego okresu, dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Za pośrednictwem
kontakt@mfinanse.pl. Uczestnicy Konkursu mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich
przeniesienia, mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Uczestnicy Konkursu maja również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony
swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem
https://uodo.gov.pl/.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji przez
Facebook’a.
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