Regulamin konkursu
“ASUS Republic of Gamers #BeUnstoppable”
I. P
 OSTANOWIENIA OGÓLNE


§1
1) Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkurs “ASUS Republic of
Gamers #BeUnstoppable” zwany dalej „Konkursem”.
1a) Przedmiotem konkursu jest wyłonienie jednego zwycięzcy w zadaniu, które polega na
podaniu dokładnej minuty oraz sekundy, w której zrealizowane zostanie wyzwanie „NoScope
w locie”
1b) Konkurs odbywa się na stronie Facebook:
Fanpage


HighStyled

2) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany

ani

powiązany

z

podmiotami

będącymi

właścicielami

serwisu

społecznościowego Facebook.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową loterią fantową, zakładami
wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

§2
Organizatorem Konkursu jest serwis JaRock.pl z siedzibą przy ulicy Stefana Jaracza 71B,
50-305 Wrocław, REGON 242865758, NIP 6292464286.

§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronach serwisu
Facebook.com, wymienionych kolejno w paragrafie 1, ustępie 1b, dla użytkowników tego
serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani w/w profilu serwisu Facebook.com, do
dnia określonego w opisie postu z konkursem.

II. U
 CZESTNICY KONKURSU


§4
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne które:
a) p
 osiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w
zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) uczestnik mieszka na terenie Polski;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
d) są fanami w/w profilu w serwisie Facebook.com

§5
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku
zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z
Organizatorem Konkursu.

III. Z
 ASADY PRZEBIEGU KONKURSU
§7
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby
Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury) lub sam organizator.
2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie
subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych lub, jeżeli opis
konkursu stanowi w inny sposób, na podstawie konkretnych warunków. Nie ma możliwości
podważenia obiektywności wyboru najlepszych odpowiedzi konkursowych, gdyż wybór
będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.
3. Zadanie to polega na wytypowaniu najbliższej minuty oraz sekundy, do tej, w której HS
ustrzeli fraga spełniającego warunki “NoScope w locie”. Typowanie odbywa się pod
postem konkursowym na stronie organizatora, tj. HighStyled’a. HS natychmiastowo po
wykonaniu challenge’a zatrzymuje stoper na live stream, przekazując wynik do

wytypowanej uprzednio komisji Jury, która od tego momentu będzie miała 7 dni na
ogłoszenie oficjalnych wyników konkursu. Panują tutaj dwie zasady:
●

Im bliższa do faktycznej minuty oraz sekundy wykonania wyzwania jest ta
wytypowana, tym większe szanse na zwycięstwo.

●

W przypadku dwóch identycznych odpowiedzi wygrywających, zwycięską zostaje ta
opublikowana jako pierwsza.

§8
1.Aby przystąpić do Konkursu należy:
a) mieć status fana profilu wymienionego w paragrafie 1, ustępie 1b, regulaminu,
b) zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie:
www.jarock.pl/beunstoppable,
c) Wypełnić, określone w postach konkursowych, warunki.
2. Zgłoszona odpowiedź w konkursie nie może zawierać linków reklamowych, zwrotów
uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty
zawierające w/w nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie Odpowiedzi Konkursowej w terminie
wyznaczonym w opisie postu konkursowego lub na stronie www.jarock.pl/beunstoppable
4. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.
Zgłaszać odpowiedzi można do momentu startu streamu w środę, tj. 11.09.19r.
5. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego
odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa
majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na
stronach

serwisu

Facebook,

sztuczne

nabijanie

lajków

oraz

innych

serwisów

internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w
uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk,
Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym na
stronie www.jarock.pl/beunstoppable.
8. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową.
Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator, bądź otrzymają informacje dotyczące
osobistego odebrania nagrody.

IV. N
 AGRODY
§9
1. W konkursie przyznawana jest jedna główna nagroda, zwana dalej “Nagrodą”.
2. Nagrodą w konkursie za 1 miejsce jest paczka przedmiotów:
●

Zegarek ASUS ROG G-SHOCK

●

czapka ROG

●

figurka ROG Horsem4n

●

smycz ROG

●

worek ROG

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez twórców prowadzących w/w fanpage.
4. Organizator wysyła nagrody na swój własny koszt, do 30 dni od dnia zakończenia
konkursu.
5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny,
6. Nagrody rzeczowe posiadają pełną gwarancję producenta, liczoną od dnia
wyprodukowania produktu.

V. P
 OSTANOWIENIA KOŃCOWE
§10
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu
zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i
nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za
przedmiot

propagowanie

Konkursu

oraz

relacje

z

jego

przebiegu

na

stronie

www.jarock.pl/beunstoppable oraz w/w fanpage przez czas określony przez Organizatora
Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego
trwania.

Informacja

o

zmianach

będzie

umieszczona

na

stronie

www.jarock.pl/beunstoppable. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na
stronach internetowych.

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych
przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń
5.Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia
dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji
wyników Konkursu.
7.

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne

powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.jarock.pl/beunstoppable
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym Regulaminie.

VI. Administracja Danych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest JaRock.pl, z siedzibą przy
ulicy Stefana Jaracza 71B, 50-305 Wrocław, REGON 242865758, NIP 6292464286.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych przez Uczestnika może skutkować
niemożliwością uczestnictwa w Konkursie oraz zrealizowania jego postanowień (np.
dotyczących przekazania nagrody).
3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w następujących celach:
a) organizacji, obsługi Konkursu i prawidłowego wykonania postanowień niniejszego
Regulaminu, w tym umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie, tj. na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora jako Zleceniodawcy Konkursu
zobowiązanego do dotrzymania jego warunków wobec Uczestników (podstawa
prawna: art. 6 ust 1 lit. f 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”);

b) udokumentowania wzięcia udziału w Konkursie i jego rozliczenia, na podstawie
przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c
RODO);
c) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Uczestników Konkursu:
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres
e-mail.
5. Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług
IT, kurierom, podmiotom świadczącym usługi typu archiwizacja, niszczenie
dokumentów oraz inne usługi administracyjne. Dane osobowe mogą być też
przekazywane organom skarbowym w zakresie niezbędnym do uregulowania
zobowiązań podatkowych związanych z przyznaniem nagród. Dane mogą być także
przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów
prawa.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń
Zleceniodawcy i Uczestników związanych z Konkursem. Dane osobowe będą
przetwarzane

ponadto

przez

okres

niezbędny

do

realizacji

zobowiązań

podatkowych i ewidencyjnych dla celów podatkowych realizowanych przez
Zleceniodawcę w związku z wydaniem nagród. Dane przetwarzane na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane do
czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących
podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy
obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Powyższe prawa mogą być zrealizowane m.in. przez kontakt na adres email:
kontakt@jarock.pl lub pisemnie na adres siedziby Zleceniodawcy.
8. Uczestnikom Konkursu w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
opisanego powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach,
chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla
Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
interesów, praw i wolności Uczestników Konkursu, lub dane będą Administratorowi
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Dane

osobowe

podejmowaniu

Uczestników
decyzji,

podejmowaniem decyzji.

w

Konkursu

tym

nie

profilowaniu

podlegają zautomatyzowanemu
związanym

z

automatycznym

