Regulamin konkursu “Wspomnienie z wakacji”
§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Wspomnienie z wakacji”, niżej jest
wspomniany jako “konkurs”.
2. Organizatorem konkursu jest portal Hejto.pl administrowany przez Pixweb Emil
Skrzypczyński z siedzibą przy ul. Pomorskiej 23a, 96-313 Jaktorów, NIP: 529 182 44
86.
3. Fundatorem nagród jest użytkownik portalu pod nickiem @Szuwax.
4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu
jest organizator.
5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu Hejto.pl.
§2

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs dostępny jest dla osób zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta na portalu
Hejto.pl.
§3

ZASADY I PUNKTACJA
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie w przeciągu czasu trwania konkursu
opublikować zdjęcie wykonane przez siebie podczas wakacji bieżącego roku. Zdjęcie
może przedstawiać dowolną tematykę, związaną z wakacyjnym wypoczynkiem.
2. Post musi znaleźć się na dowolnej społeczności na portalu hejto.pl, musi zawierać
dokładnie jedno zdjęcie, tag #fotokonkurs oraz krótki opis.
3. Zwycięzcą konkursu będzie użytkownik którego post będzie miał najwięcej
“piorunów” przyznawanych przez innych użytkowników w momencie zakończenia
konkursu.
4. Pod uwagę będą brane posty opublikowane między 27.08.2021 godz. 19:00 a
16.09.2021 godz 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi
17.09.2021 o godzinie 17:00.
5. Jedna osoba może dodać tylko jeden post konkursowy, w przypadku dodania
większej liczby postów, pod uwagę brany będzie post opublikowany najwcześniej.
6. Zdjęcie dodane w ramach konkursu musi być wykonane przez uczestnika, w
przypadku przesłania zdjęcia wykonanego przez inną osobę użytkownik zostanie
zdyskwalifikowany.

7. Organizator może zdyskwalifikować uczestnika konkursu w sytuacji gdy jest
podejrzenie że dopuścił się oszustwa.
8. Pioruny zdobyte po terminie ustalonym jako koniec Konkursu, nie będą brane pod
uwagę w konkursie.
9. Niedozwolone jest wpływanie na punktację używając fikcyjnych kont, botów,
kupowania głosów.

§4

NAGRODY
1. Organizator konkursu przewidział nagrodę dla jednej osoby, której post zdobędzie
najwięcej głosów.
2. Nagrodą jest czytnik ebooków PocketBook Touch Lux 5.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających
odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie
fikcyjnych kont na portalu Hejto.pl, dany uczestnik może zostać wykluczony z
Konkursu.
6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (nazwę użytkownika) na portalu
hejto.pl oraz mediach społecznościowych portalu (Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn, Reddit).

§5

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub
rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: konkursy@hejto.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać nazwę Uczestnika na portalu hejto.pl oraz
uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis “Konkurs
Hejto.pl”.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpływu na adres skrzynki
elektronicznej wskazany w par. 5 ust. 1.

§6

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest
Pixweb Emil Skrzypczyński z siedzibą przy ul. Pomorskiej 23a, 96-313 Jaktorów,
NIP: 529 182 44 86.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się
z administratorem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały
zebrane przez portal Hejto.pl.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w
tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych
osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów
prawa.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona portalu Hejto.pl.
4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

