
Ogólny regulamin do konkursów prowadzonych na portalu naszpradnik.pl – obowiązuje od 

25.05.2018r 

 

 

1.Organizatorem konkursu jest portal naszpradnik.pl 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Rodzaj nagród i ilość podane są w każdym z konkursów 

4. Odbiór nagrody jest osobisty na terenie Prądnika Czerwonego okolice CH Krokus/Park 

Wodny. (wyjątkiem są niektóre wydarzenia, gdzie odbiór zaproszeń jest na tzw. listę nazwisk przed 

wydarzeniem) 

5. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie na adres 

mailowy konkurs@naszpradnik.pl 

6. Zwycięzców wybiera redakcja naszpradnik.pl na podstawie poprawnych i najciekawszych 

zgłoszeń. 

7. Przesłanie maila z odpowiedzią jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez organizatora konkursu  (redakcja naszpradnik.pl ) dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji 

konkursu. W związku, że 25 maja 2018 roku  obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o 

Ochronie Danych”). 

Informujemy, że dane osób biorących udział w naszych konkursach przechowujemy tylko do czasu 

ogłoszenia zwycięzcy- po tym czasie zostają skasowane. Nie przekazujemy danych osobom trzecim. 

Wyjątkiem są organizatorzy wydarzeń, gdzie na podstawie imienia i nazwiska możliwy jest odbiór 

nagród od organizatora - O tym czy przekazujemy dane zwycięzcy organizatorowi - informujemy w 

treści konkretnego konkursu.  

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu naszpradnik.pl w zakładce zakończone - (imię 

zwycięzcy i pierwsza litera nazwiska)  

9. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami przez podane dane kontaktowe przy 

zgłoszeniu do konkursu w celu przekazania dokładnych informacji o odbiorze nagrody. 

10. Brak odbioru nagrody, bez wcześniejszego poinformowania organizatora, wiąże się z 

utratą praw do nagród. 

 

 



W przypadku odwołania wydarzenia, naszpradnik.pl, oraz organizator nie bierze odpowiedzialności za 

ważność voucherów. W takim przypadku prawa do nagrody są anulowane a zwycięzcom nie 

przysługuje rekompensata. 


