
Regulamin konkursu 
"FWJ 2019 ŁÓDŹ - KONKURS"

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "FWJ 2019 ŁÓDŹ - KONKURS" i jest zwany dalej  "Konkursem".
1.2. Organizatorem konkursu jest  ATAS sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Józefowie, przy ul. Luksusowa 19, 
05-410 Józefów, zwany dalej "Organizatorem".
1.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
1.4. Konkurs odbędzie się 2 marca 2019 roku w hotelu HOLIDAY INN, ul. Piotrkowska 229/231, 90-456 Łódź,
w trakcie  wydarzenia  Forum Wyjazdów Językowych,  organizowanego przez Biuro Wyjazdów Językowych
ATAS.

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która wypełni kupon konkursowy i odpowiedzieć
na jedno pytanie otwarte.
2.2. Wyniki konkursu będą ogłoszone do dnia 11.03.2019, na stronie internetowej wydarzenia forum.atas.pl 
oraz na portalu społecznościowym Facebook, na wydarzeniu: 
https://www.facebook.com/events/404422100329125/
Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą, wysyłając prywatną wiadomość na adres email podany na kuponie
konkursowym. 
2.3. Uczestnik biorąc udział w Konkursu akceptuje postanowienia regulaminu.

§ 3. Nagroda w Konkursie
3.1. Organizator przyzna 1 (słownie: jedną) nagród główną dla uczestników konkursu.
3.2. Nagrodą główną jest voucher na obóz językowy do Londynu dla osoby w wieku 13-18 lat. Obóz 
oznaczony jest w katalogu kodem JA1.
3.3. Nagroda obejmuje wszystkie świadczenia wymienione w ofercie katalogowej, nie obejmuje dopłat w 
tym koszty wstępów i realizacji programu zwiedzania na miejscu, transfer, dodatkowe ubezpieczenie oraz 
dopłatę za specjalną dietę uczestnika.
3.4. Zdobywcą nagrody głównej jest Uczestnik, którego zgłoszenie zdobędzie najwyższą ilość punktów w
głosowaniu powołanego przez Organizatora jury. W ocenie zgłoszeń konkursowych Jury będzie brało pod
uwagę takie  kryteria  jak  kreatywność,  pomysłowość,  wnikliwość  oraz  wieloaspektowość  odpowiedzi  na
pytanie konkursowe.
3.5. W przypadku, kiedy zwycięzca nie odbierze nagrody, Organizator skontaktuje się z kolejną osobą, która
otrzymała w kolejności największą liczbę punktów w głosowaniu jury.

§ 4. Postanowienia końcowe
4.1.  Warunkiem  udziału  w  Konkursie  jest  podanie  przez  Uczestnika  Konkursu  prawdziwych  danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do
przekazania nagrody.
4.3.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  podania  niekompletnych,  nieprawidłowych,
błędnych  lub  fałszywych  danych  przez  Uczestnika,  w  szczególności  za  wynikającą  z  tego  niemożliwość
wydania Nagrody.
4.4.Prawa  i  obowiązki  Organizatora  i  Uczestników  Konkursu  określone  są  wyłącznie  w  niniejszym
Regulaminie  oraz  bezwzględnie  obowiązujących  przepisach  prawa.  Wszelkie  informacje  o  Konkursie
dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
4.5.Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
wydarzenia forum.atas.pl
4.6. Wszelkie spory związane z Konkursem podlegają jurysdykcji sądu właściwego miejscowo dla siedziby
Organizatora.

https://www.facebook.com/events/404422100329125/


§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych jest Atas Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie ul. Luksusowa 19.

2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Atas Sp. z o.o. jest pod numerem tel. 22 628 41 06 lub
adresem mailowym iod@atas.pl

3. Atas  Sp.  z  o.o.  będzie  przetwarzał  dane osobowe Uczestników, którzy  zgłoszą  się  do udziału  w
konkursie. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym
wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1
lit. a, oraz w przypadku wyrażenia zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu lub do
momentu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Uczestnik biorący udział w konkursie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Osoba  której  dane  dotyczą  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia
konkursu. 
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