
Regulamin konkursu  organizowanego 
z okazji „Dnia Budowlańca”

1. Postanowienia ogólne
a) Nazwa organizatora konkursu
Organizatorem konkursu jest Sewera Polska Chemia Ireneusz Wolak z siedzibą w Katowicach 40-608,
ul. Kościuszki 326.
b) Zasięg konkursu
Konkurs prowadzony będzie na profilu społecznościowym Sewera Polska Chemia.
c) Termin rozpoczęcia i zakończenia konkursu
Konkurs trwa od 23.09.2022r. Do 30.09.2022r. włącznie.
d) Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, mająca zdolność do czynności prawnych,
mieszkająca na terytorium RP oraz spełniająca następujące warunki:

• ukończyła 18 lat;
• opublikowane  zdjęcia  są  wynikiem  jej  twórczości  i  ich  zamieszczenie  na  profilu

społecznościowym Organizatora  nie  narusza  praw osobistych lub majątkowych osób
trzecich,  w  szczególności  praw  autorskich  lub  prawa  do  wizerunku  oraz,  że  prawa
autorskie do niego nie są obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich w zakresie
objętym niniejszym regulaminem;

• w konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora.

2. Zasady i sposób prowadzenia konkursu
a)  Konkurs  zostanie  przeprowadzony  na  profilu  społecznościowym  Facebook
(facebook.com/sewerapolskachemiaofficial) należącym do Organizatora.
b) Komisja konkursowa spośród nadesłanych zdjęć, wybierze to z największą liczbą polubień.
c)  Nagroda  nie  podlega  wymianie  na  inną,  ani  jej  wartość  nie  może  stanowić  ekwiwalentu
pieniężnego.
d) Rozstrzygniecie konkursu zostanie ogłoszone nie później niż 7 dni od daty jego zakończenia.
e)  Informacja  o  wyniku konkursu  zostanie  zamieszczona na profilu  społecznościowym Facebook
(facebook.com/sewerapolskachemiaofficial).
f)  Nagroda  może  być  wysłana  do  Zwycięzcy  konkursu  na  koszt  Organizatora  za  pomocą  firmy
spedycyjnej  InPost  lub  odebrana  osobiście  w  centrali  firmy  tj.  Sewera  
Polska Chemia ul. Kościuszki 326, 40-608 Katowice. 
g)  W przypadku deklaracji  odbioru osobistego, nieodebrana nagroda w ciągu 3 tygodni od dnia
ogłoszenia wyników przepada i pozostaje własnością Organizatora.

3. Nagroda w konkursie
a) Nagrodą w konkursie jest zestaw upominków od Firmy Sewera Polska Chemia.

4. Postanowienia końcowe
a) Opublikowane zdjęcia stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
b) Decyzje komisji są ostateczne dla wszystkich uczestników i nie przysługuje od nich odwołanie.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia bądź wydłużenia czasu trwania konkursu.
e) Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki konkursu określone niniejszym
regulaminem.
f)  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  regulaminie  w  czasie  trwania
konkursu.



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz.  UE. L.  2016.119.1),
dalej RODO, informujemy, że:

● Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Sewera Polska Chemia Ireneusz
Wolak z siedzibą: 40-608 Katowice, ul. Kościuszki 326.
● Dane kontaktowe Administratora: rodo@sewera.pl lub pisemnie na adres: ul. Kościuszki 326, 40-608
Katowice
● Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie  w celu  realizacji  Konkursu i  jego
promocji. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest art.6 ust.1 pkt. a) RODO.
● Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości uczestnictwa w konkursie.
● Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz do ich
usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, wniesienia skarg do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
● Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
● Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji i
kontroli Konkursu do 5 lat od zamknięcia konkursu.


