
Regulamin konkursu Extreme Planet Łukasz Polasik

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu  i sponsorem nagród w konkursie jest Extreme Planet 

Łukasz Polasik. Konkurs nie ma żadnego związku z serwisem Facebook i w żaden 

sposób nie jest przez Facebook sponsorowany, wspierany lub organizowany. 

Konkurs jest prowadzony przez fanpage firmy Extreme Planet Łukasz Polasik. 

Pytania, komentarze lub skargi odnośnie konkursu należy kierować wyłącznie do 

Extreme Planet Łukasz Polasik, nie do serwisu Facebook. 

Udostępnione dane personalne będą wykorzystane wyłącznie

w ramach tego konkursu. Extreme Planet Łukasz Polasik jest podmiotem 

odpowiedzialnym za zaplanowanie, organizację i przeprowadzenie konkursu oraz 

realizację nagród.

2.  Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że

korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,

Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć 

udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich 

przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz 

pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem 

Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej 

rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia.

3.Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

⦁ Uczestnikiem konkursu staje się osoba która :

⦁ Polubiła fanpage strony organizatora 

https://www.facebook.com/extremeplanetXP/?__tn__=kC-

R&eid=ARCOJZbHG6hNLddao-6tnYZPCQuw1GRtXG6TXAWYAtvTF7uL

KXKQtbOBj7f8yLhWdPkCj5YkJd_

0QiWQ&hc_ref=ARQOqY6Y1TgxQGe_EbROuTpuyeG2EbHIFzXTN1huC

OsIfS8tM0-VqUecDlpPpAVRfQI&fref=nf

⦁ Udostępniła publicznie post związany z konkursem (link )
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( tak aby był on widoczny dla organizatora konkursu)

⦁ Spośród wszystkich uczestników  zostanie wylosowana 1 osoba. Zwycięzca 

zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość lub komentarz pod 

swoim komentarzem lub ewentualnie drogą mailową. Będzie również 

poproszony o stosowne oświadczenie przyjęcia nagrody, które musi nastąpić 

w ciągu 7 dni. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się w ciągu 7 dni, traci prawo do 

odebrania nagrody, jednocześnie zostanie natomiast wyłoniony nowy 

zwycięzca. Nowy zwycięzca również zostanie wyłoniony losowo.

⦁ Nagrodą w konkursie jest plecak marki Volkl. 

⦁ Konkurs trwa od 26.11.2018  do 30.11.2018 

4. Ochrona danych

Wraz z przekazaniem danych osobowych uczestnika  Extreme Planet ma 

prawo do ich gromadzenia i przetwarzania w celu przeprowadzenia akcji i realizacji 

nagród, zgodnie z regulacjami BDSG (federalna ustawa o ochronie danych 

osobowych) w wymaganym zakresie. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, 

przetwarzanie i wykorzystanie przekazanych danych w ramach akcji i zgadza się na 

udostępnienie danych osobom upoważnionym przez Extreme Planet Łukasz Polasik 

do przeprowadzenia akcji. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Uczestnik 

jednoznacznie zgadza się na wykorzystanie, a w szczególności opublikowanie 

przekazanych danych. Uczestnik ma w każdym momencie prawo do informacji lub 

korekty swoich danych zgodnie z wymogami prawnymi i może w dowolnym 

momencie wycofać udzieloną zgodę do przetwarzania danych, w wiadomości 

prywatnej kierowanej do Extreme Planet Łukasz Polasik.

5. Pozostałe

Nieważność pojedynczych lub kilku postanowień wspomnianych warunków 

uczestnictwa lub określone braki w warunkach nie naruszają ważności innych 

postanowień. Nieskuteczne lub niepełne postanowienia zostaną utrzymane w mocy 

skuteczną treścią, która pod względem znaczenia jest najbardziej zbliżona do 

znaczenia postanowienia nieważnego.
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