REGULAMIN KONKURSU „Rytmowanka”

1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Rytmowanka” oraz fundatorem nagród konkursowych jest
firma Manufaktura Tańca Wojciech Kęska z siedzibą w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana
Dolna, ul. Leśna 1. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP:
737-22-07-072 i zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Przed wzięciem udziału w Konkursie należy zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie
udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.manufakturatanca.pl
przez cały czas trwania Konkursu.
1.4. Konkurs trwa od 21.09.2019 r., zgłoszenia przyjmowane są do 18.10.2019 r., do
godziny 23:59.
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczestnik zajęć tanecznych
organizowanych przez szkołę Manufaktura Tańca, który nie ukończył 18 lat.
1.6.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej:
www.manufakturatanca.pl do 25.10.2019 r. Laureaci zostaną powiadomieni o
wygranej telefonicznie.
2. ZASADY KONKURSOWE
2.1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu rymowanki - wierszyka o treści
związanej z tańcem, zawierającego nazwę „Manufaktura Tańca”, oraz na kliknięciu
opcji „Lubię to!” na profilu firmy Manufaktura Tańca w serwisie społecznościowym
Facebook.
2.2. Zgłoszenia konkursowe w dowolnej ilości należy przesyłać w wiadomościach
wysyłanych za pośrednictwem portalu Facebook lub na adres e-mail:
manufakturatanca@gmail.com.
2.3. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko
Uczestnika Konkursu, imię, nazwisko i numer telefonu opiekuna prawnego, a także
zdjęcie lub skan pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w
Konkursie
i przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie dołączone do
Regulaminu).
2.4. Praca konkursowa może zostać przesłana w formie zwykłej wiadomości lub zostać
zapisana w pliku PDF i być załączona w przesyłanej wiadomości - zgłoszeniu.
2.5. Nadsyłając rymowanki Uczestnicy zaświadczają, iż są one ich autorską pracą.
2.6. Zwycięzcy zgadzają się na publikację nadesłanej pracy konkursowej na stronie
internetowej Organizatora i/lub na jego profilach w portalach społecznościowych.
2.7. Wyboru trzech Zwycięzców Konkursu dokona Jury w trzyosobowym składzie:
właściciel oraz dwóch pracowników szkoły Manufaktura Tańca.
3. NAGRODY I ICH ODBIÓR
3.1. Nagrodami w Konkursie są:
• 1 miejsce - głośnik JBL GO 2 (do wyboru w kolorze złotym, niebieskim lub
czarnym) oraz worek z gadżetami
• 2 miejsce opaska monitorująca aktywność Xiaomi Mi Band 2 w kolorze czarnym
oraz worek z gadżetami
• 3 miejsce słuchawki słuchawki przewodowe Sony MDR-ZX110 30 mm (do wyboru
w kolorze różowym lub czarnym) oraz worek z gadżetami
• dla każdego Uczestnika dodatkowa naklejka do Dzienniczka tanecznego
3.2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

3.3. Nagrody konkursowe zostaną wręczone Zwycięzcom po terminie ogłoszenia wyników
podczas zajęć tanecznych prowadzonych w szkołach, do których Zwycięzcy uczęszczają,
przez prowadzących zajęcia instruktorów, przed upłynięciem 14 dni od momentu
ogłoszenia wyników konkursu.
4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
4.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest
Organizator.
4.2. Zgromadzone poprzez przyjęcie zgłoszeń konkursowych dane będą stanowiły
bazę doraźną i po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte. Wobec doraźnego
przechowywania danych w przedmiotowym przypadku znajduje odpowiednie
zastosowanie art. 2 ust.3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
4.3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z
Konkursem.
4.4. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926
z późn. zm.) oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
4.5. Podanie danych przez osoby uczestniczące w Konkursie ma charakter dobrowolny.
Przysługuje prawo wglądu w podane dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo
żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich
przetwarzania przez Organizatora. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Wszelkie
oświadczenia w tym zakresie można składać poprzez wiadomość e-mail przesłaną na
adres: manufakturatanca@gmail.com.
4.6. Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Utworu
przesłanego na Konkurs, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól
eksploatacji, a w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, takich jak:
a) utrwalania Utworu w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów,
b) zwielokrotniania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską,
w pamięci komputera, jak i w sieciach multimedialnych, w szczególności on-line, a także
poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy
nośniku,
c) wprowadzenie Utworu do obrotu i jego rozpowszechnianie bez żadnych ograniczeń
ilościowych.
5. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
5.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany,
wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z
siedzibą przy 1601 s.California Ave, PaloAlto CA 94 304.
5.2. W razie wystąpienia wątpliwości odnośnie zasad konkursowych Uczestnik
Konkursu lub Rodzic może uzyskać wyjaśnienie wysyłając zapytanie w wiadomości
na adres e-mail: manufakturatanca@gmail.com.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania
przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
5.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje
Organizator Konkursu. Decyzje Organizatora są ostateczne i niepodważalne.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………………
(imię i nazwisko)

w konkursie „Rytmowanka” organizowanym przez firmę Manufaktura Tańca Wojciech Kęska z siedzibą w
Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana dolna, ul. Leśna 1. Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na
wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych (imienia, nazwiska, a także
numeru telefonu) moich oraz mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. (D.U. poz. 1000). Dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu
przeprowadzenia postępowania konkursowego i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych. Dane osobowe po zakończeniu konkursu zostaną usunięte z bazy Organizatora Konkursu.
W związku z przetwarzaniem przez firmę Manufaktura Tańca danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7. do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w
tym profilowania (art. 22 RODO).

…………………………………………………
(podpis osoby składającej oświadczenie)

