§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Food & Friends Katowice Sp. z o.o., z siedzibą w
Katowicach (40-950) przy ulicy Kościuszki 227, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym KatowiceWschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 657374, zwana dalej
„Organizatorem”.
Konkurs jest organizowany od dnia 29 maja 2019 roku do 29 sierpnia 2019 roku do godziny 23.59.
Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana 29 maja 2019
roku w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.charliefoodfriends.pl oraz na
Facebooku na oficjalnym profilu "Charlie Food & Friends". Zasadą konkursu jest:
- wrzucenie zdjęcia wykonanego w restauracji Charlie Food & Friends mieszczącej się w Galerii
Glogovia w Głogowie, zwanej dalej „Restauracją”, w komentarzu pod odpowiednim postem na
oficjalnym profilu Facebookowym Galerii Glogovia, zwanej dalej „Galerią” (@galeriaglogovia), oraz
- oznaczenie w poście profilu Charlie Food & Friends (@charliefoodandfriends).
Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne,
pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w
regulaminie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z
akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nimi związanych, w tym
także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie
Uczestnicy konkursu wrzucają na oficjalny profil Galerii na Facebooku (@galeriaglogovia; dostępny
pod adresem https://www.facebook.com/galeriaglogovia/), w komentarzu pod ostatnim postem
informującym o trwaniu konkursu oraz oznaczają w swoim poście profil Restauracji
(@charliefoodandfriends;
dostępny
pod
adresem
https://www.facebook.com/charliefoodandfriends/).
Temat zdjęcia jest związany z wizytą w Restauracji. Restauracja musi być jednoznacznie możliwa do
zidentyfikowania (widoczne elementy identyfikacji wizualnej np. logo, postać Charlie’ego). Zdjęcie
powinno wzbudzać zainteresowanie, wywoływać pozytywne emocje.
Nadesłanie zdjęcia, o którym mowa powyżej oznacza przystąpienie do konkursu.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
Laureaci konkursu zwyciężą na podstawie najciekawszego zdjęcia. 10 najciekawszych zdjęć z każdego
dnia trwania promocji zostanie wybranych przez jury złożone z pracowników oraz kadry zarządzającej
firmy Organizatora.

§ 5. Nagrody
Autorzy 10 zdjęć opisanych w § 4 zostaną nagrodzeni bonami o wartości 25 zł, upoważniającymi do
jednorazowej zapłaty za dowolny zakup o równowartości 25 zł, w Restauracji mieszczącej się w
Galerii w trakcie trwania konkursu. W przypadku rachunków opiewających na wyższe kwoty, osoba
realizująca nagrodę zobowiązuje się do zapłaty we własnym zakresie różnicy między wartością
rachunku, a wartością bonu, gotówką lub kartą płatniczą.
Pozostali Uczestnicy otrzymują nagrodę za udział w konkursie w postaci jednorazowej zniżki 15% na
dowolny zakup w Restauracji, wydanej w postaci ulotki.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub
niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z braku technicznej możliwości
identyfikacji osoby umieszczającej zdjęcie.
W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument
tożsamości ze zdjęciem.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem
do organizatora na adres: biuro@charliefoodfriends.pl z tematem "Konkurs Zrób zdjęcie z
Charlie'em" lub pisemnie na adres Organizatora.
Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty
zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia
odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w
terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie
przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego
nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody.
Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych
przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celów konkursu.
Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu "Zrób zdjęcie w restauracji Charlie Food &
Friends i odbierz bon na 25 zł" przeprowadzonego w dniach od 29.05.2019 r. a 29.08.2019 r.
Food & Friends Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wypełniając swój prawny obowiązek
wynikający z Rozporządzenia 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 swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane„RODO”), zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 RODO, uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Food & Friends Katowice Sp. z
o.o., z siedzibą w Katowicach (40-950) przy ulicy Kościuszki 227, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 657374
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:
- przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, zostaną
udostępnione w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) „RODO”),
- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub
stronę trzecią, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
- wykonania obowiązków informacyjnych określonych prawem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e)
„RODO”) oraz bieżącej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) „RODO”);
- administracyjnym wewnętrznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
- rachunkowym, księgowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”);
- archiwizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”).
3. Odbiorcami danych osobowych Uczestników w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2
mogą być:
a) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych
(podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy, w tym w szczególności Food & Friends
Polska S.A., Food Fighters Sp. z o.o., a także podwykonawcy świadczący na rzecz Administratora inne
usługi, np. informatyczne, rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe;
d) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Uczestnikom przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”.
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”
f) prawo do wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 „RODO”
6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, Uczestnik
posiada prawo jej wycofania. Powyższe uprawnienie nie wpływa na legalność przetwarzania przed
cofnięciem zgody.
7. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego.
8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres czasu niezbędny do zrealizowania
celu, w którym zostały pozyskane, nie dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 9.
Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem
przepisów „RODO”.

§ 8. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

