
REGULAMIN DOTYCZĄCY NAGRÓD W KONKURSIE „FANI JEDZENIA NA MIEŚCIE” 

z dnia 28 września 2019 r. 

„Regulamin Nagród” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu „Fani jedzenia na mieście”, zwanego dalej „Konkursem”, jest radio RMF 

MAXXX Konin (dalej „Organizator”). Konkurs jest prowadzony na antenie radia RMF MAXXX 

Konin i na stronie https://www.rmfmaxxx.pl/. Tekst regulaminu Konkursu jest dostępny w sieci 

komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.rmfmaxxx.pl/program/68,i-wszystko-

gra,795,z-kim-wyskoczysz-na-dobre-jedzenie.html 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Grupa PRC Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 

przy ul. Chłodnej 2; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 

Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000756630, NIP: 954-279-

87-14, REGON: 381754838, wysokość kapitału zakładowego 100.000,00 zł, zwana dalej 

„Fundatorem”, działająca na zlecenie zarządcy Galerii nad Jeziorem, firmy APSYS POLSKA S.A. z 

siedzibą w Warszawie. 

3. Niniejszy Regulamin Nagród określa zasady dotyczące odbioru i realizacji nagród w Konkursie. 

4. Wydanie i realizacja nagród odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Nagród i podlega przepisom 

prawa polskiego.  

 

§ 2 

NAGRODY 

 

1. W Konkursie Organizator wyłoni 5 Laureatów, którzy zostaną uprawieni do odbioru nagrody. 

2. Laureat otrzyma nagrodę o wartości 300 zł brutto w postaci voucherów do wykorzystania w punktach 

gastronomicznych Galerii nad Jeziorem. wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 33 zł brutto. 

Łączna suma nagrody to 333 zł (słownie: Trzysta trzydzieści trzy złote), zwana dalej „Nagrodą”.  

3. Nagroda w postaci voucherów o wartości 300 zł składa się z 10 voucherów o wartości 30 zł każdy. 

4. Termin ważności voucherów upływa 31 grudnia 2019 roku. Punkty sprzedaży, które akceptują 

vouchery to: Restauracja Greco, Grycan Jarmark Regionalnych Specjałów, Pizzeria 105 Stopiątka, 

Zapieksownia, Zielona Budka, Prawdziwy Chleb.  

5. W celu realizacji vouchera Laureat powinien go okazać personelowi danego punktu przed złożeniem 

zamówienia. 

6. Voucher należy wykorzystać w całości. Nie ma możliwości wydania reszty z vouchera. Przy rachunku 

przewyższającym wartość vouchera, można różnicę dopłacić. Vouchera nie można wymienić na 

gotówkę.  

7. W celu odbioru Nagrody Laureat jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego 

przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Nagród. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem odbioru nagrody. Niepodanie danych lub podanie 

nieprawdziwych danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, skutkuje utratą przez Laureata 

prawa do Nagrody. 

9. Nagrodę będzie można odebrać od dnia 7 października 2019 roku do 18 października 2019 roku 

włącznie, w biurze dyrekcji Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem od poniedziałku do piątku w 

godzinach 10:00-16:00. Po tym terminie Nagroda nie będzie podlegać wydaniu.  

10. Z wydania Nagrody spisuje się protokół odbioru. 



11. Nagroda zostanie wydana Laureatowi zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

 

§ 3 

DANE OSOBOWE 

 

1. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych Laureatów Konkursu Fundator 

oświadcza, że pozostaje Administratorem Danych Osobowych Laureatów Konkursu i w tym zakresie 

zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich obowiązków ciążących na nim jako ADO wynikających 

Rozporządzenia 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 („RODO”). Organizator dochowa 

należytej staranności w celu zebrania minimalnej ilości danych, niezbędnej do prawidłowego 

zrealizowania Konkursu (w tym przechowywania, archiwizacji, rozstrzygnięcia wygranych, 

postepowania reklamacyjnego).  

2. Laureat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, nr telefonu) celem 

odbioru Nagrody.  

3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundatora, jak też 

podmiotom udzielającym wsparcia Fundatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi 

umowami powierzenia. Dane osobowe przetwarzane będą w czasie trwania promocji lub odwołania 

zgody, w przypadku jej wyrażenia. 

4. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych 

narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Praw i obowiązków związanych z Nagrodą, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można 

przenosić na inne osoby. 

2. Naruszenie przez Laureata któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, 

a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych 

oświadczeń powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań 

przewidzianych postanowieniami Regulaminu Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 

Wzór oświadczenia dotyczącego przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji 

Konkursu 

 

 

Imię:    ………………………….. 

Nazwisko:  ………………………….. 

Telefon:  ………………………….. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę PRC 

Holding Sp. Z o.o., ul. Chłodna 2 w Katowicach w celu wydania nagrody w konkursie pod nazwą „Fani 

jedzenia na mieście”, w którym biorę udział. 

 

 

Data:  ………………………….. Podpis:  ………………………………. 

 

Administratorem danych osobowych jest: Grupa PRC Holding Sp. Z o.o. ul. Chłodna 2 w Katowicach 

(„Organizator”), która przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji konkursu pod nazwą „Fani 

jedzenia na mieście” („Konkurs”). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane 

przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  

 

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też 

podmiotowi zarządzającemu centrum oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na 

zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, 

o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu oraz w 

celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenia do czasu przedawnienia wszelkich 

roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

 

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzani oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 


