Regulamin konkursu Weź Książkę na Majówkę
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I Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-586 przy ul.
Galicyjskiej 9, NIP 676-10-50-090, zwane dalej Organizatorem.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z
nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu
spoczywa na Organizatorze konkursu.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym
odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione
podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu
będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w
zmienionej formie na stronie www.ksiazka.krakow.pl.
Informacje o konkursie będą dostępne na stronie www.ksiazka.krakow.pl.
II Zasady konkursu
Konkurs trwa od 01.05.2019 r. od godziny 00:00 do 07.05.2019 r. do 23:59 i będzie przeprowadzany na
fanpage’u Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie na Facebooku
https://www.facebook.com/targi.ksiazki.w.krakowie.
Udział w konkursie polega na wykonaniu autorskiej fotografii związanej tematycznie z książkami, która
została zrobiona podczas trwania konkursu (od 01.05.2019 r. od godziny 00:00 do 07.05.2019 r. do
23:59). Następnie zdjęcie należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym.
Jeden uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie jedną, własną fotografię.
Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 09.05.2019 r. na fanpage’u Międzynarodowych Targów Książki w
Krakowie na Facebooku
III Nagrody
Nagrody to 3 pakiety składające się z książki, zakładki, gadżetów i bawełnianej torby 22.
Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
Nagrody nie podlegają wymianie.

IV Sposób wyłaniania zwycięzców
1. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców, których wybierze dział marketingu Targów w
Krakowie sp. z o.o.
V Wydanie nagród
1. Zwycięzca zostanie powiadomiony w prywatnej wiadomości na Facebooku o wygraniu nagrody dnia
09.05.2019 r. W odpowiedzi na wiadomość zwycięzca jest zobowiązany do podania adresu
korespondencyjnego. Jeżeli nie zrobi tego do dnia 16.05.2019 r. nagroda nie podlega wysłaniu, a
zwycięzca traci do niej prawo.
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VI Laureaci i dane osobowe
Organizator oświadcza, że podane dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane zgodnie z
art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Jednocześnie informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Targi w
Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9; kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@targi.krakow.pl; Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna tutaj.
Uczestnicy konkursu przez wzięcie udziału w konkursie akceptują postanowienie niniejszego
regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.
Uczestnicy konkursu mają świadomość, że współadministratorem danych osobowych umieszczanych
w komentarzach pod postem jest Facebook, zgodnie z ich polityką prywatności i regulaminem
korzystania z portalu.

VII Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Organizatora.

