Regulamin Akcji „Życzenia dla Babci i Dziadka”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.	Nazwa Akcji „Życzenia dla Babci i Dziadka”

2.	Podmiotem urządzającym Akcję zwanym dalej „Organizatorem” jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-904, KRS nr 0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 3.700.000 zł.

3.	Zasięg: akcja obowiązuje na terenie całego kraju.

4.	Czas trwania: 12.01.2022-18.01.2022 do godziny 20:00


II. DANE OSOBOWE

1.	Uczestnicy poprzez zgłoszenie udziału w zabawie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem akcji przez organizatora, a także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w mediach należących do Południowej Oficyny Wydawniczej Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w zabawie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia akcji. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

2.	Administratorem danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy    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) , Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119 jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin, zwana dalej Administratorem.

3.	Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
4.	Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem akcji zgodnie z Regulaminem Akcji oraz w celach objętych każdorazowo zgodą Uczestnika. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla organizacji, rozliczenia Zabawy.

5.	Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

III. UDZIAŁ W AKCJI

1. W akcji mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy na adres redakcja@wiescirolnicze.pl oraz w wiadomości na FB: facebook.com/wiescirolnicze. wstawią prześlą życzenia dla babć i dziadków. Spośród wszystkich życzeń Organizator wybierze 10, które zostaną opublikowane na portalu www.wiescirolnicze.pl w dniu 21 stycznia 2023 roku.     
2. Życzenia może przesłać tylko osoba pełnoletnia.
3. Wzięcie udziału w zabawie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w zabawie,

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom zabawy w poście konkursowym na profilu Facebookowym Wieści Rolnicze oraz na portalu www.wiescirolnicze.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad akcji, a co za tym idzie także treści regulaminu.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo odwołania akcji bez podania przyczyny.

