Regulamin konkursu
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest ATLAS Poland spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Rumi, 84-230, ul. Towarowa 31, NIP: 586-22-37-547 (zwany dalej
,,Organizatorem”).
2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa
się konkurs pod nazwą “Pamiętniki z wakacji” (zwany dalej „Konkursem”).
3. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od 17.08.2020 roku do 20.08.2020 (zwany dalej
„Okresem Trwania Konkursu”).
4. Fundatorem nagrody jest Organizator.
5. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem portalu Facebook na fanpage marki ATLAS
Poland na Facebooku pod adresem, dostępnym na: https://www.facebook.com/AtlasPoland/
(zwanym dalej „Fanpage”).
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165).
§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych, które są jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz zaakceptowały Regulamin, zwane dalej „Uczestnikami”.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich rodzice, dzieci,
małżonkowie i rodzeństwo.
3. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu oraz
na wysyłanie wiadomości przez Organizatora,
c. przesłanie zdjęcia zgodnego z Zadaniem Konkursowym opisanym w § 3 ZADANIE
KONKURSOWE.
4. Niedozwolone jest korzystanie z profili fikcyjnych bądź innych osób.
5. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
6. Do uczestnictwa w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie przez Uczestników
jakichkolwiek działań z wykorzystaniem połączeń ze znajomymi na Facebooku, czy polubienie
Fanpage’a przez Uczestników. Tego typu działania są przez Uczestnika wykonywane
dobrowolnie.
§ 3 ZADANIE KONKURSOWE
1. Konkurs polega na przysłaniu zdjęcia (zwanego dalej „Zadaniem Konkursowym”), na którym
uczestnik pokazuje, jak podczas wakacji wygląda jego praca maszyną budowlaną,
recyklingową bądź komunalną marki ATLAS, ATLAS KOMPAKT, WEYCOR, TANA, SANY, TEREX
TRUCKS, ING. BONFIGLIOLI.
2. Zdjęcia z maszynami innych marek nie będą brały udziału w konkursie i nie będą uznane za
Zadanie konkursowe.
3. Konkurs zostanie przedstawiony Uczestnikom poprzez post na Fanpage’u, opublikowany w
dniu rozpoczęcia Konkursu (zwanym dalej: „Post Konkursowy”).

4. Po opublikowaniu Postu Konkursowego Uczestnicy będą ̨ mieli możliwość zgłoszenia udziału
publikując Zadanie Konkursowe w komentarzu pod Postem Konkursowym.
5. W Konkursie nie można przesłać Zgłoszenia w inny sposób niż opisany w § 3 pkt. 3
6. Organizator zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie
przez Uczestników jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu lub
połączeń ze znajomymi. Dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane: polubienie
Fanpage’a, udostępnienie na prywatnej osi czasu (Uczestnika lub innej osoby) jakichkolwiek
treści Fanpage’a, w tym zwłaszcza Postu Konkursowego, oznaczenie jakichkolwiek osób w
komentarzu zawierającym rozwiązanie Zadania konkursowego.
7. Laureaci zostaną wyłonieni spośród umieszczonych w komentarzach Zadań Konkursowych, a
wyniki zostaną ogłoszone 31.08.2020 roku do godziny 14.00 .
8. Niedozwolone jest publikowanie treści bezprawnych, w tym stanowiących naruszenie
przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności praw osobistych lub majątkowych
osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie.
9. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
§ 4 PRZEPROWADZENIE KONKURSU
1. Organizator wśród swoich pracowników powoła trzyosobową komisję konkursową, której
zadaniem będzie wybranie zwycięzców („Komisja Konkursowa”).
2. Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie. Każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko
jedną nagrodę.
§ 5. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziano nagrody (zwane dalej: “Nagrody”) tj. gadżety marki ATLAS oraz
ATLAS Poland. Fundatorem nagrody jest Organizator.
2. Organizator informuje, że nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.
3. Informacja o wygranej przesyłana jest w wiadomości prywatnej do laureata przez
Organizatora oraz pod postem konkursowym.
4. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez laureata w odpowiedzi na wiadomość
prywatną Organizatora informacji na temat aktualnych danych osobowych: imię, nazwisko
oraz adres, pod który ma być przesłana nagroda. Wiadomość musi zostać wysłana w ciągu
48h od otrzymania wiadomości.
5. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent
pieniężny.
6. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden
ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
§ 6 REKLAMACJE
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Okresie Trwania
Konkursu i po jego zakończeniu w terminie 14 dni.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Organizatora na
Facebooku, podany w § 1 ust. 5 Regulaminu.
3. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres
korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje
zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem
poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
§ 8 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 („RODO”) jest Organizator,
którego dane są wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu.
2. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z organizatorem
przy organizacji Konkursu. Dane, o których mowa w § 8 ust. 2 lit. a) Regulaminu będą
publicznie widoczne, co wynika z funkcjonalności portalu Facebook, jednakże zgodnie z § 7
ust. 2 Regulaminu, Uczestnik może w każdym czasie skasować swoją odpowiedź na Zadanie
Konkursowe w Poście Konkursowym.
3. Osobom, których Dane Osobowe będą przetwarzane przysługuje zgodnie z przepisami RODO:
(a) prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; (b)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, w Poście Konkursowym na
https://www.facebook.com/AtlasPoland/ („Fanpage”) oraz na stronie internetowej
Organizatora w Aktualnościach https://www.atlas-poland.pl/firma/aktualnosci/konkurspamietniki-z-wakacji.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
niniejszego Regulaminu.

