
REGULAMIN KONKURSU „Wygraj czapkę Avid” 

  

I. DEFINICJE  

1. Organizatorem Konkursu „Wygraj czapkę Avid” jest Konsbud-Audio Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, 02-878, ul. Gajdy 24, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 73444, NIP 526 – 020 – 28 – 55, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia 

osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II i 

podpunkcie 1 Regulaminu, zrealizuje zadanie konkursowe.  

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Konsbud Audio Sp. Z.o.o. 

4. Zwycięzcami Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcami”, są Uczestnicy, którzy na 

Facebooku Avid Polska - Pro Audio & Live Sound 

(https://www.facebook.com/AvidPolska/) pod postem konkursowym w komentarzu 

dokończą zdanie „Chciałbym pracować na S6L, ponieważ…” i komentarze tych 

Uczestników zostaną ocenione jako najciekawsze. 

5. Nagrody przyznane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to: czapki z 

logo Avid  

II. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.03.2019 i kończy się w dniu 26.03.2019 o godz. 

24. 

2. Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia 

zakończenia konkursu, o czym poinformuje na Facebooku Avid Polska - Pro Audio & 

Live Sound: https://www.facebook.com/AvidPolska 

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

4. Nagrodę w Konkursie otrzyma 10 uczestników. 

5. Nagroda nie może być odsprzedawana, w szczególności wystawiana na licytację. 

6. Organizator obowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, 

przekazać Nagrodę Zwycięzcy. Nagroda będzie do odebrania w siedzibie Konsbud 

Audio Sp. z.o.o. po uprzednim uzgodnieniu terminu lub przesłana drogą pocztową 

Zwycięzcy. 

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zwycięzcy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 

Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Zgoda jest 

dobrowolna, ale niezbędna do realizacji konkursu. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. 

3. Zwycięzcy mają prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania 

swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres mailowy Organizatora: fb@konsbud-audio.com.pl 



4. Zwycięzcy mają prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej 

informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: 

fb@konsbud-audio.com.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania 

stosownej prośby. 

5. Podawanie danych osobowych przez Zwycięzców jest dobrowolne. 

6. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez 

Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom 

fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Zwycięzców. 

7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady 

ochrony danych osobowych. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także 

prawo do żądania wydania Nagrody Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie. 

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach 

losowych i zakładach wzajemnych. 

3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu 

Facebook. 

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez 

Organizatora w opisie konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień 

Regulaminu oraz do jego odwołania przed datą wskazania jego zwycięzcy. 

 

 

 

 

 


