ZABAWA Z LIONLOG

REGULAMIN zabawy z “LionLOG”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzania zabawy „zabawa z
LionLOG” dalej zwanego „Zabawa”, jak również̇ prawa i obowiązki
Uczestników i Organizatora zabawy. -iem
2. Organizatorem i fundatorem nagrody w zabawie jest LIONLOG Piotr Pukło z
siedzibą w Bielsku Białej, ul Legionów 26/E-301, 43-300 Bielsko Biała, NIP:
5471974253 REGON: 520661414.
3. Zabawa przeprowadzona zostanie na profilu facebook „LionLOG – ślady lwa” i
rozpocznie się 6 stycznia 2022 r., a potrwa do godz. 24:00 dnia 16 stycznia
2022 r.
4. Zabawa nie jest organizowana lub sponsorowana przez Facebook
II. ZASADY I PRZEBIEG ZABAWY ORAZ WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW:
1. Udział w zabawie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie
2. Aby wziąć udział w zabawie należy wypełnić zadanie z postu z dnia 06.01.2021
zamieszczonego na profilu LionLOG – ślady Lwa w dniach od 6 stycznia do 16
stycznia 2022r. do godziny 24:00.
3. Zadanie:
1) Wstaw w komentarzu pod tym postem zdjęcie związane ze swoim
motocyklem i napisz jakie masz plany wypadowe na motocyklu
2) Polub fanpage Lionlog - ślady lwa na Facebooku
3) Zaproponuj polubienie fanpage LionLOG ślady lwa i White Wolf - Marek
Suslik swoim znajomym
4. Zasady wyłonienia zwycięzcy: osoba, która spełni powyższe punkty i otrzyma
największą ilość polubień pod swoim zdjęciem otrzyma urządzenie LionLOG z
1 rocznym abonamentem.
Zwycięzca zabawy zostanie ogłoszony w komentarzu pod postem.
III. NAGRODY:
1. Nagrody w zabawie to urządzenie LionLOG z 1 rocznym abonamentem
2. „LIONLOG Piotr Pukło” skontaktuje się z osobą w wiadomości prywatnej, która
otrzyma nagrodę w zabawie i ustali szczegóły przekazania i aktywacji nagrody.
3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.
IV. REKLAMACJE:
Organizator nie przewidział możliwości składania reklamacji.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników zabawy jest „LIONLOG Piotr
Pukło” ul. Legionów 26/E-301, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5471974253 REGON:
520661414
2. W razie pytań́ dotyczących ochrony danych lub chęci skorzystania przez
użytkownika z przysługujących mu praw, należy kontaktować się z
administratorem listownie na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres:
info@lionlog.pl
3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe obejmujące wyłącznie dane
opublikowane przez uczestników zabawy na funpage LionLOG – ślady Lwa
4. Celem, dla którego administrator przetwarza dane osobowe jest zapewnienie
możliwości udziału uczestnikom w ogłoszonej zabawie, a podstawą do ich
przetwarzania jest ich zgoda.
5. Dane uczestnika zabawy są̨ przechowywane do czasu zakończenia zabawy –
wyłonienia laureatów – odebrania nagród lub do upływu obowiązującego
terminu gwarancji, terminu przedawnienia i ustawowych terminów
przechowywania danych, a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych
sporów sądowych, w których dane te są potrzebne jako dowód.
6. Uczestnikom w związku z przetwarzaniem przez administratora ich danych
osobowych przysługują następujące prawa:
1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
2. prawo dostępu do danych osobowych;
3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
7. Uczestnikom przysługuje także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w
trakcie przesyłania odpowiedzi na zadanie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w zabawie jest równoznaczne z zaakceptowaniem
zapisów niniejszego Regulaminu.

