
Regulamin konkursu „#ListopadowyRelaks” 

§ 1. Organizacja konkursu 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod 

nazwą #ListopadowyRelaks. 

2. Organizatorem Konkursu jest CUMULUS Agencja Reklamowa ul. Lasockiego 24, 20-

612 Lublin (dalej „Organizator konkursu”). 

3. Jednostką odpowiedzialną za kontakt w sprawie konkursu jest Agencja Reklamowa 

CUMULUS, 

4. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie. 

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z 

akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje 

się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego 

zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu. 

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847 ze zm.). 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu 

internetowego Facebook, a jego promocja będzie odbywać się również za 

pośrednictwem serwisu Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w 

żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem 

Instagram, Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. 

Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne 

roszczenia wobec tych podmiotów. 

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem 

będą przetwarzane przez Organizatora konkursu. 

4. Konkurs jest skierowany do klientów galerii Outlet Lublin. 

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

 



§ 3. Zasady Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 

poniżej. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie 

społecznościowym Facebook spełniającego warunki serwisu. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku 

zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z 

Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego 

stopnia pokrewieństwa. 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności 

w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła 

komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). 

§ 4. Założenia Konkursu 

1. Celem Konkursu jest wytypowanie najlepszego opisu spędzania wolnego czasu, 

biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemii. 

2. Konkurs polega na publikacji kreatywnego w swojej formie opisu, który będzie 

przedstawiał jak spędza wolny czas. Uczestnik ma za zadanie opublikować opis pod 

postem konkursowym opublikowanym na profilu Facebook Outlet Lublin. 

3. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez portal 

Facebook. 

4. Ze wszystkich opublikowanych opisów Komisja Konkursowa wybierze 2 najbardziej 

kreatywne, których autorzy otrzymają nagrody. 

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Konkurs trwa od 20 – 27.10.2020r. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu 

czuwa Komisja Konkursowa. 

2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 

4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 

podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez 



niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje 

również prawo do pozbawiania Nagród. 

§ 5. Nagrody 

1. Konkurs przewiduje 2 nagrody główne, każda o wartości 100 złotych. 

2. Nagrodą główną w konkursie jest karta podarunkowa do jednego ze sklepów 

wybranego przez Organizatora Konkursu 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 2 grudnia 2020 r. na stronie Facebook Outlet 

Lublin. 

4. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza 

jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania 

nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich 

nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu 

niezbędnej do przekazania nagrody. 

5. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Organizator konkursu 

dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej. 

6. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest 

również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. 

7. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom po otwarciu Galerii Outlet Lublin. 

8. Realizacja nagród przez Uczestników może nastąpić po ponownym otwarciu sklepów 

znajdujących się na terenie Galerii Outlet Lublin. 

§ 6. Dane osobowe 

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu w 

szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania 

Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest CUMULUS Agencja 

Reklamowa ul. Lasockiego 24, 20-612 Lublin. 

3. Dane osobowe laureatów Konkursu (wizerunek, imię i nazwisko) oraz Uczestników 

Konkursu (imię i nazwisko) przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz przetwarzane 



będą wyłącznie w celu związanym z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu oraz 

promocji galerii Outlet Lublin. Dane osobowe będą umieszczane na stronie mediów 

społecznościowych Outlet Lublin, a ich przetwarzanie i przechowywanie będzie 

trwało nie dłużej niż do 10 lat od momentu rozstrzygnięcia Konkursu. 

4. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do 

ich poprawiania, zmieniania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania. Uczestnicy posiadają również prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia. Jeżeli Uczestnik uzna, że dane 

osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, posiada on prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

5. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych w związku z Konkursem. Brak zgody spowoduje brak możliwości udziału 

w Konkursie. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności 

powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z 

przyczyn leżących po stronie laureata. 

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć 

(zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook oraz Instagram), lub 

którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły 

wyższej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 

Cywilnego. 


