REGULAMIN KONKURSU "INTERNET PRZEZ ROK ZA ZERO ZŁOTYCH"
§1
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Gawex Media Spółka z o.o w Warszawie O/Szczecinek Plac Wolności
11 78-400 Szczecinek
2. Konkurs przeprowadzony będzie jednorazowo w okresie od 15.09.2020 do 8.10.2020. Konkurs nie
jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach hazardowych z dnia
19.11.2009r. (tj. Dz. U.2019, poz.847) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz
rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu moze być pełnoletnia osoba fizyczna rozumiana jako konsument,
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest ponadto łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.gawex.pl
b) nie zaleganie względem Organizatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu.
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest zamieszczenie pod wskazanym postem „ Internet przez rok za 0 zł“
Gawex Media na portalu społecznościowym Facebook zdjęcia z wakacji.
2. Nagrodę otrzymają 4 (cztery) osoby, których zdjęcia otrzymają najwięcej "lajków" oraz 1(jedna)
osoba, której zdjęcie uzyska najwyższe uznanie Organizatora. Przy czym 1 (jeden) uczestnik może
otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
3. Nagrodą w Konkursie jest pakiet Internetu o prędkości do 1Gb/s ze 100% upustem w płatności
abonamentu przez okres 1 (jednego) roku, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku możliwości
technicznych zapewnienia prędkości do 1Gb/sek nagrodą będzie pakiet Internet o najwyższej
możliwej do uzyskania prędkości przy danych warunkach technicznych dla konkretnego zdobywcy
nagrody.
4. Nagrody nie można zamienić na inną, ani na środki pieniężne. Nagrody nie można też przenieść na
inną osobę.
5. Zdobywca nagrody, aby skorzystać z wygranej musi zostać (jeżeli nie jest w dniu przystąpienia do
konkursu) abonentem usługi Internet świadczonej przez Gawex Media oraz znajdować się w

zasięgu sieci Gawex Media.
6. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej na stronie firmowej Gawex Media na portalu
społecznościowym Facebook, w przeciągu 3 (trzech) dni od zakonczenia Konkursu.
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowien jego Regulaminu i interpretacji
rozstrzyga Organizator.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKOW KONKURSU
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu będzie Gawex Media Sp. z o.o w Warszawie ul.
Franciszka Marii Lanciego 13/70, 02-792 Warszawa. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane
wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku realizacją wygranej nagrody.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych.
Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od czasu
opublikowania go na stronie

