
Regulamin konkursu „Wygraj telewizor” 
 
1. Organizator Konkursu 
Organizatorem konkursu jest Polskapresse Sp.z o.o. Oddział Prasa Wrocławska, ul. św. 
Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, NIP: 522-01-03-609. 
 
2. Zasady konkursu 
 
1) uczestnikiem konkursu może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, 
2) Aby wziąć udział w konkursie, należy przez kolejne trzy dni odpowiedzieć prawidłowo na 
pytania zamieszczone w Gazecie Wrocławskiej lub na www.gazetawroclawska.pl. Pierwsze 
dwa pytania będą miały formę zamkniętą, ostatnie będzie pytaniem otwartym.  
3) Zwycięzca zostanie wybrany spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na dwa 
pierwsze pytania. Komisja konkursowa oceni następnie pomysłowość i oryginalność 
odpowiedzi na pytanie trzecie i na tej podstawie wyłoni zwycięzcę.  
4) Odpowiedzi na pytania należy każdorazowo wysłać SMS-em o treści: 
telewizor.odpowiedź.imię i nazwisko pod numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) – łącznie 3 
SMS-y.  
5) W konkursie wezmą udział osoby, które prześlą SMS-a najpóźniej do 16 kwietnia 2013 
roku do godz. 23:59.  
 
3. Nagrody 
 
1) Nagrodą w konkursie jest telewizor Samsung dostosowany do odbioru naziemnej telewizji 
cyfrowej.  
 
4. Postanowienia końcowe 
 

1) Wybór Zwycięzców jest ostateczny i niezaskarżalny.  

  

2) Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym 

zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem 

zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i 

przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz 

przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i 

promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, 

analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest 

dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie.  

 

3) Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w 

rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich 

poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w 

każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie 

dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych 

http://www.gazetawroclawska.pl/


sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na 

piśmie.  

 

4) Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża 

nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail lub numery 

telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług 

oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów 

współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.  

 

5) Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.  

 

6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania odpowiedzi niespełniających 

wymogów konkursu.  

 

7) Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w 

związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

8) W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia 

Kodeksu Cywilnego.  

 

9) Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora.  

 

10) Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w redakcji Gazety Wrocławskiej we 

Wrocławiu i na www.gazetawroclawska.pl 

 

11) Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu i zastrzega sobie prawo do 

zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestników.  

 

 

 

 

http://www.gazetawroclawska.pl/

