REGULAMIN KONKURSU “ Nazwij maskotki OXY Chmurki”

§1. Postanowienie ogólne
1. Organizatorem konkursu „Nazwij maskotki OXY Chmurki” zwanego dalej
„Konkursem” jest OXYNET S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Drużynowa
12, 61-483 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000658451, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS,
wysokość kapitału zakładowego 4 068 704,00, NIP 7822550871, REGON 302151490,
zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez stronę internetową Organizatora pod adresem
www.oxynet.pl (dalej „strona www”) oraz w ramach profilu Organizatora na portalu
społecznościowym Facebook pod adresem URL: https://www.facebook.com/OxynetSA-103315634466536 (dalej: „Fanpage”).
4. Konkurs jest przeprowadzany od momentu opublikowania stosownego wpisu
konkursowego na stronie www oraz na Fanpage’u do dnia 15 lutego 2021 r. do godz.
23:59.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień niniejszego
Regulaminu zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem,
powinny być kierowane do Organizatora, nie zaś do właściciela czy administratora
serwisu społecznościowego Facebook.
6. Regulamin konkursu dostępny będzie pod adresem URL: ……..
§2. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnik Konkursu musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium RP.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające z Organizatorem lub w
stosunku pracy, zlecenia lub w stosunku o podobnym charakterze oraz osoby będące
członkami organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych
rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej,
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo
małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące
się pod opieką lub kuratelą.

§3. Zasady i przebieg Konkursu
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) spełnienie warunków, o których mowa w § 2 Regulaminu;
b) zapoznanie się z treścią Regulaminu;
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w trakcie trwania
Konkursu lub po jego zakończeniu, który działa w sposób sprzeczny z warunkami
Konkursu opisanymi w Regulaminie lub działa w sposób naruszający obowiązujące
przepisy prawa lub dobre obyczaje.
3. Organizator powołał komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora.
4. Zadaniem konkursowym jest:
a) w przypadku udziału za pośrednictwem strony internetowej:
- przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe: Zaproponuj imiona dla
firmowcyh maskotek Oxy Chmurek na adres mailowy: marketing@oxynet.pl
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b) w przypadku uczestnictwa za pośrednictwem Fanpage:
- polubienie Fanpage Organizatora
- udostępnienie postu konkursowego Organizatora
-odpowiedź na pytanie konkursowe: Zaproponuj imiona dla firmowcyh
maskotek Oxy Chmurek, w postaci komentarza pod postem konkursowym
Każdy Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną odpowiedź konkursową za
pośrednictwem strony www lub Fanpage Organizatora.
Odpowiedzi konkursowe zamieszczone po terminie wskazanym w § 1 pkt 4
Regulaminu nie będą brane pod uwagę.
Odpowiedzi niezwiązane z Konkursem, wulgarne, obrażające osoby trzecie lub ich
przekonania, naruszające dobre obyczaje, reklamujące produkty i usługi niezwiązane
z OXYNET S.A. będą usuwane z Konkursu bez wcześniejszego ostrzeżenia.
Spośród nadesłanych odpowiedzi w Konkursie Komisja wybierze 3 najbardziej
kreatywne odpowiedzi spełniające ponadto wymogi określone w § 3 pkt.4. W
przypadku udziału przez Fanpage Organizatora liczba polubień lub/i komentarzy pod
danym wpisem nie będzie miała znaczenia przy dokonywaniu wyboru przez Komisję.
Ogłoszenie wyników Konkursu będzie miało miejsce do dnia 18 lutego 2021 r za
pośrednictwem Fanpage Organizatora lub na adres mailowy Uczestnika z którego
przesłana została odpowiedź konkursowa.
§4. Nagrody

1. Nagrody w konkursie stanowią 3 zestawy firmowych maskotek Oxy Chmurek, o
wartości 50 zł brutto każdy.
2. Nagrody nie mogą być, na żądanie Laureatów, wymienione na ekwiwalent pieniężny,
ani na inną formę rekompensaty.
3. Laureaci są zobowiązani odebrać Nagrody do 28 lutego 2021 r., pod rygorem utraty
prawa do Nagrody.
4. Odbiór Nagrody nastąpi w Biurze Regionalnym OXYNET S.A. w Jarosławiu,
ul. Podzamcze 41.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody
Laureatom z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności
w przypadku nie stawienia się Laureata po odbiór nagrody.
§5. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać
drogą mailową na adres marketing@oxynet.pl w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji oraz podpis reklamującego.
3. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni
roboczych od daty ich doręczenia Organizatorowi. Organizator powiadomi Uczestnika

o rozstrzygnięciu reklamacji drogą mailową na adres poczty elektronicznej, z którego
wysłana została reklamacja.
§6. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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
(dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przeprowadzane w celu przeprowadzenia
Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do dostępu do swoich
danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych;
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych
osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa
podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i odbiór
Nagrody.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu
oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, a po zakończeniu Konkursu i rozpatrzeniu
ewentualnej reklamacji – przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

§7. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu
zgody na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we
wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot
propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie internetowej OXYNET
S.A. oraz na Fanpage’u przez czas określony przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany
terminu, ogłoszenia wyników Konkursu, odbioru Nagród, a także odwołania Konkursu,
bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie
przesyłania odpowiedzi konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu
zgłoszeń.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją
warunków niniejszego Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

