REGULAMIN KONKURSU Z AMEET

1. Konkurs organizowany jest przez Valkea Media S.A z siedzibą w Warszawie 01-747,
przy ul. Ficowskiego 15 na stronie www.qlturka.pl
2. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo AMEET Polska Sp. z o.o.
3. Konkurs trwa od 16.12 do 31.12.2021 roku do północy czasu polskiego.
4. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich rodziców i opiekunów dzieci.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na adres qlturka@qlturka.pl (w tytule:
Konkurs LEGO Books) odpowiedź na zadanie konkursowe:
Stwórz krótką historyjkę w świecie LEGO®, której rozwinięcie chciałbyś/chciałabyś
przeczytać w książce LEGO®. Odpowiedź powinna zawierać 10-12 zdań.
6. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków
regulaminu oraz ze zgodą na publikację danych osobowych, ujawnienie listy
laureatów na stronie internetowej, podanie do publicznej wiadomości.
7. Nagrodą w konkursie jest zestaw książek prezentowych LEGO BOOKS (Zestaw
zawiera 3 tytuły: LEGO® City. Policjant kontra Rabuś, LEGO® Jurassic World. Zestaw
książek z klockami oraz do wyboru: LEGO® DOTS™ Projektuj i baw się lub LEGO®
NINJAGO™ Skrzynia Przygód Perły Przeznaczenia ufundowanych przez
Wydawnictwo AMEET Polska Sp. z o.o.
8. Zwycięzca zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej pracy przez jury
Valkea Media S.A. W skład jury wchodzą: Anna Czarnowska – koordynator
serwisów e-gaga, ego dziecka, sportowa rodzina, Qlturka oraz Monika Asman –
specjalista ds. Projektów.
9. Każdy uczestnik konkursu może przesłać odpowiedź tylko jeden raz.
10. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 7 stycznia 2022 r. na portalu www.qlturka.pl
11. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres
qlturka@qlturka.pl w przeciągu 2 dni od otrzymania wiadomości o wygranej
zgodnie z §5 ust. 7 Regulaminu, informacje oraz oświadczenie niezbędne w celu
wydania Nagrody, tj.
a) wysłanie oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w związku z
udziałem w Konkursie przez Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego
15, 01-747 Warszawa – w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym wysyłki
nagród. Zostałem/am poinformowany/a o prawie do dostępu do treści danych, ich
poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, w
szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
zebrane przez Valkea Media S.A. z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ” lub wysłanie skanu zgody
opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie (w przypadku osób w
wieku 13-18 lat) oraz oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym jako opiekun
prawny (rodzic) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka
ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie przez Valkea Media S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa – w celach związanych z realizacją
Konkursu, w tym wysyłki nagród. Zostałem/am poinformowany/a o prawie do dostępu

do treści danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz
żądania ich usunięcia, w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Valkea Media S.A. z naruszeniem ustawy, albo
są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz o prawie wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”
b) podanie danych w postaci: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, miejscowość
zamieszkania, telefon kontaktowy.
7. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie
nieprawidłowych danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne
uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody
skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji
Organizatora.
8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest
możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części
Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości
Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega
sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
9. Odbiór Nagród - Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców przez organizatora
konkursu w przeciągu 7 dni od otrzymania danych adresowych od zwycięzców za
pośrednictwem Valkea Media S.A z siedzibą w Warszawie 01-747, przy ul. Ficowskiego
15.Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i
zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
12. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe gromadzone w celu organizacji Konkursu są przetwarzane zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz.
883, ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz 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, dalej: „RODO”). Organizator informuje, że jest Administratorem danych
osobowych Uczestników w znaczeniu opisanym w Ustawie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania,
uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, w szczególności
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez
Organizatora z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane. 7.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oświadczenia w tym zakresie

należy wysyłać na adres e-mail Organizatora: daneosobowe@valkea.com lub listem na
adres Organizatora.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie przez Zwycięzców danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i
nazwisko, telefon kontaktowy jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji
Nagrody. Podanie przez Uczestników składających reklamacje danych osobowych w
zakresie: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację jest dobrowolne, jednak
konieczne dla umożliwienia jej rozpatrzenia.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne
do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu (nie później niż 60
dni od daty zakończenia Konkursu) dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

