Regulamin konkursu „Hutnicza Familiada”
§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) okreœla zasady przeprowadzenia konkursu „Hutnicza Familiada” (zwanego dalej Konkursem).
§2
Organizatorem Konkursu jest: Wydawnictwo Sztafeta Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, zarejestrowana w S¹dzie Rejonowym w Rzeszowie,
XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS 0000196725; NIP
865-0000-37-63, (zwana dalej Organizatorem).
§3
1. Konkurs trwa od dnia 29.11.2018 r. do dnia 14.12.2018 r.
2. Wy³onienie zwyciêzców nast¹pi 17.12.2018 r.
§4
1. Uczestnikiem Konkursu mo¿e byæ ka¿da osoba fizyczna, która pracuje, b¹dŸ pracowa³a w
Hucie Stalowa Wola.
2. W konkursie mog¹ uczestniczyæ tylko osoby pe³noletnie.
3. W konkursie nie mog¹ uczestniczyæ pracownicy Organizatora ani cz³onkowie ich rodzin.
§5
1. Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie, nale¿y w trakcie jego trwania dostarczyæ do redakcji „Sztafety” poczt¹ tradycyjn¹, mailow¹ lub przynieœæ osobiœcie zg³oszenie konkursowe opatrzone oryginalnym kuponem „Hutniczej Familiady” wyciêtym z tygodnika „Sztafeta”.
2. W zg³oszeniu konkursowym nale¿y podaæ zsumowane lata pracy cz³onków rodziny Uczestnika w Hucie w Stalowej Woli. Nale¿y podaæ stopieñ pokrewieñstwa, okres zatrudnienia (w latach)
oraz nazwê wydzia³u.
3. Warunkiem udzia³u w konkursie jest podanie w Zg³oszeniu prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Niepodanie danych, podanie
nieprawdziwych lub niepe³nych danych osobowych, powoduje wykluczenie z konkursu.
4. Warunkiem udzia³u w konkursie jest wyra¿enie zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby konkursu poprzez podpisanie klauzuli i z³o¿enie jej razem ze Zg³oszeniem. Treœæ klauzuli stanowi za³¹cznik do niniejszego Regulaminu.
5. Jury wy³oni trzech laureatów konkursu. Zwyciêzc¹ zostanie Uczestnik, którego rodzina po
zsumowaniu lat pracy, najd³u¿ej pracowa³a w Hucie Stalowa Wola. Dwie dodatkowe nagrody otrzyma dwóch Uczestników, których zg³oszenia bêd¹ zawiera³y drugi i trzeci wynik.
§6
1. Nagrody w konkursie:
za zwyciêstwo, nagroda I – uroczysta kolacja rodzinna dla 8 osób w restauracji „Hutnik” w
Stalowej Woli, 3 zaproszenia na sesjê masa¿u do „Beauty Bar Strefa Kobiet” oraz analizê sk³adu
cia³a, kosz upominkowy z produktami firmy „Lubella”
oraz zestaw upominków od Huty Stalowa Wola;
nagroda II – 3 zaproszenia na sesjê masa¿u do „Beauty Bar Strefa Kobiet” oraz analizê sk³adu
cia³a, kosz upominkowy z produktami firmy „Lubella”
oraz zestaw upominków od Huty Stalowa Wola;
nagroda III – 3 zaproszenia na sesjê masa¿u do „Beauty Bar Strefa Kobiet” oraz analizê sk³adu
cia³a, kosz upominkowy z produktami firmy „Lubella”
oraz zestaw upominków od Huty Stalowa Wola.

2. Nagrody nie podlegaj¹ zamianie na inn¹, ani zamianie na ekwiwalent pieniê¿ny.
3. Laureaci zostan¹ powiadomieni telefonicznie. Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone 20 grudnia 2018 r. na ³amach tygodnika „Sztafeta”, na portalu www.sztafeta.pl, na profilu „Sztafety” na
Facebooku oraz na stronie internetowej Huty Stalowa Wola.
4. Nagrody nale¿y odebraæ do dnia 31 grudnia 2018 r. Po tym terminie nagrody przechodz¹ na
w³asnoœæ Wydawnictwa „Sztafeta”.
§7
Wszelkie kwestie sporne zostan¹ roztrzygniête przez Jury Konkursowe powo³ane przez prezesa/dyrektora Wydawnictwa Sztafeta. Rozstrzygniêcia Jury s¹ ostateczne.
§8
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników konkursu bêd¹ przetwarzane na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z póŸn. zm.)
wy³¹cznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wy³onienia zwyciêzców, og³oszenia wyników
i wydania nagród.
3. Uczestnikom przys³uguje prawo dostêpu do treœci swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbêdne dla celów uczestnictwa w konkursie.
5. Osoby bior¹ce udzia³ w konkursie zgadzaj¹ siê na publikowanie zdjêæ zwi¹zanych z konkursem i og³oszeniem wyników konkursowych, w tygodniku „Sztafeta” oraz publikacjach i mediach
internetowych Wydawnictwa Sztafeta Sp. z o. o. w materia³ach dotycz¹cych Konkursu. Uczestnicy konkursu wyra¿aj¹ równie¿ zgodê na publikacjê zdjêæ zwi¹zanych z konkursem i og³oszeniem
wyników konkursowych w materia³ach promocyjnych HSW S.A.
6. Osoby bior¹ce udzia³ w konkursie zgadzaj¹ siê, w przypadku wygrania, na opublikowanie
imienia, nazwiska i miejscowoœci zamieszkania w tygodniku „Sztafeta” oraz publikacjach i mediach internetowych wydawanych przez Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o. o. w materia³ach dotycz¹cych Konkursu. Uczestnicy wyra¿aj¹ równie¿ zgodê na publikowanie swoich danych w materia³ach promocyjnych HSW S.A.

Za³¹cznik do Regulaminu konkursu „Hutnicza Familiada”
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywaæ siê bêdzie na zasadach przewidzianych w Rozporz¹dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-

wie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o
ochronie danych).
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie razem ze zgloszeniem konkursowym
Klauzuli zgody i Oœwiadczenia.
3. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Wydawnictwo Sztafeta z siedzib¹ przy
ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola;
4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane bêd¹ dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Hutnicza Familiada”.
5. Podstaw¹ do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zosta³y
zebrane.
7. Dane nie bêd¹ udostêpniane podmiotom zewnêtrznym z wyj¹tkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
8. Dane przechowywane bêd¹ przez okres niezbêdny do realizacji wy¿ej okreœlonych celów.
9. Uczestnik posiada prawo dostêpu do treœci swoich danych oraz z zastrze¿eniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowania, usuniêcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniêcia zgody w dowolnym momencie.
10. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane Uczestnika nie bêd¹ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie bêd¹ poddawane
profilowaniu.
Klauzula zgody
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu „Hutnicza Familiada” oraz udostêpnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmujê do wiadomoœci, i¿ administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Sztafeta. Posiadam wiedzê, ¿e podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim
zosta³y zebrane.
(podpis uczestnika)
Oœwiadczenie
Oœwiadczam, i¿ zapozna³am(em) siê i akceptujê wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.
(podpis uczestnika)

