Regulamin Konkursu Jubileuszowego
„Przybij piątkę na pięciolecie”, organizowanego
przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Przybij piątkę na pięciolecie”, jest Miejskie Centrum Kultury
w Bełchatowie z siedzibą w Bełchatowie, pl. Narutowicza 1A (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest pobranie z kas MCK PGE Gigantów Mocy (pl. Narutowicza 1a
oraz pl. Narutowicza 3) Karnetu konkursowego.
3. Konkurs polegać będzie na zbieraniu pieczątek na Karnecie przez Uczestników.
4. Pieczątki będzie można uzyskać w Kasach MCK PGE GM, podczas zakupu biletów na płatne
wydarzenia, organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie,
w dniach 7.01 – 30.04.2018r. lub po okazaniu biletu zakupionego online. Nie dotyczy seansów
w kinie Kultura oraz wydarzeń organizowanych przez zewnętrzne podmioty.
Aby upewnić się czy wydarzenie organizowane jest przez Miejskie Centrum Kultury, należy wejść
na stronę systemu rezerwacji biletów (https://bilety.mckbelchatow.pl)
i sprawdzić dostępność biletów on-line. Każde wydarzenie, na które można kupić bilety poprzez
ww. stronę, włącza się do Konkursu.
5. Czas trwania konkursu: 7.01 – 3.04.2018r.
6. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
§ 3. NAGRODA
1. Nagrodami w Konkursie Jubileuszowej „Przybij piątkę na pięciolecie” są jubileuszowe zestawy
gadżetów.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nagrody otrzyma pierwszych dwieście osób, które podbiją pięć pieczątek
w otrzymanym od Organizatora Karnecie.
2. Nagrodę, uczestnik konkursu może odebrać po okazaniu uzupełnionego Karnetu,
w pokoju 3.40, w godzinach pracy Działu Marketingu, tj. 7:30 – 16:00 (I piętro, budynek MCK PGE
Giganty Mocy, pl. Narutowicza 3).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.
§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać
na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być dostarczona bezpośrednio do siedziby
Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora (www.mckbelchatow.pl)
NFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że przetwarzając dane osobowe
uczestników Konkursu:
1.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu „Przybij piątkę
na pięciolecie” jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie. Kontakt
z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail: mck@mck.belchatow.pl)
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Katarzyna Leśniak, kontakt
z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail: katarzyna.lesniak@mck.belchatow.pl, pod numerem telefonu tel. 44
6350048
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych
z realizacją Konkursu i promocji działalności MCK. Powyższe dane nie będą wykorzystywane do
żadnych celów poza wymienionymi wyżej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu „Przybij piątkę na
pięciolecie” jest zgoda Uczestnika.
5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych
w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
przeniesienia danych osobowych,
w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo
do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody
przed jej cofnięciem.
6. Uczestnictwo w Konkursie a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji,
jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane w zakresie przeprowadzenia
Konkursu przez okres jego realizacji, a po tym czasie przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich
przechowywanie w archiwum zakładowym MCK zgodnie
z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie przetwarzania wizerunku
uczestników dla celów promocyjnych przez okres pięciu lat, a po ich zakończeniu przez okres,
przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym MCK zgodnie z ustawą
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

p.o. Dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury
w Bełchatowie

Bełchatów, dn. 03.01.2019

