REGULAMIN KONKURSU SYLWESTROWEGO
SOBIENIE KRÓLEWSKIE GOLF& COUNTRY CLUB
(dalej jako „REGULAMIN”)

§ 1.
I Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz
nagrody (dalej jako „Konkurs”).
2. Postępowanie konkursowe przeprowadzane zostanie w oparciu o
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.
3. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej:
www.sobieniekrolewskie.pl oraz w recepcji klubu.
§ 2.
II Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Klub Sobienie Królewskie Golf & Country Club
(dalej jako „Organizator”).
2. Gdziekolwiek w niniejszym Regulaminie jest mowa o „adresie”
lub „biurze” Organizatora należy pod tym pojęciem rozumieć: Sobienie
Szlacheckie 6, 08-443 Sobienie Jeziory.
§ 3.
III Miejsce i Czas trwania Konkursu
1. Konkurs przeprowadzony zostanie na Fanpage na Facebooku Organizatora
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27 grudnia 2019 r. i trwa do
dnia 29 grudnia 2019r. do godziny 20:00.
§ 4.
IV Uczestnicy Konkursu
1. Prawo do udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie przysługuje wszystkim osobom pełnoletnim posiadającym konto na
Facebooku.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 5.
V Zadanie Konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na: Kliknięciu „Lubię to” na Fanpage
Organizatora, oznaczeniu w komentarzu kilku znajomych posiadających konta
na Facebooku oraz na udostępnieniu postu konkursowego.
§ 6.
VI Zgłoszenie i Warunki Uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) ukończone 18 lat
b) posiadanie konta na Facebooku
VII Przebieg Konkursu
§ 7.
1. W niedzielę 29 grudnia po godzinie 20:00 obędzie się wyłonienie dwóch
zwycięzców konkursu przez jury składające się z 3 osobowego Komitetu.
VIII Nagrody
§ 8.
1. Organizator przewidział następującą nagrodę dla dwóch zwycięzców
Konkursu:
Nagroda nr 1: Podwójne zaproszenie na Sylwestra w Sobieniach Królewskich
G&CC
Nagroda nr 2: Podwójne zaproszenie na Sylwestra w Sobieniach Królewskich
G&CC
Każda nagroda obejmuje:
Open bar: wino białe i czerwone, piwo, wódkę, soki owocowe i napoje
gazowane
Serwowaną kolację sylwestrową
Live Cooking
Całonocny bufet ciepłych oraz zimnych przekąsek
Kieliszek szampana
Pokaz fajerwerków
Obsługę DJ-a oraz konferansjera
Pokaz tańca towarzyskiego
Wartość każdej z nagród to 498 zł.
Sylwester rozpoczyna się o godzinie 20:00 w dniu 31.12.2019 i trwa do godzin
porannych 01.01.2020
IX Dane osobowe
§ 9.
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe gromadzone w ramach Konkursu mogą być zbierane i
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla potrzeb niniejszego Konkursu, w
szczególności w celu wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród, ogłoszenia
wyników Konkursu .

3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie
jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz
wydania nagród.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
5. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane są zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.
926,z późn. zm.).
X Postanowienia końcowe
§ 10.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w
Konkursie.
§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z
udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnikowi, w
stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym
Regulaminem.
3. Niniejszy Konkurs nie zależy od czynnika losowego, w szczególności nie jest
"grą losową”, "loterią fantową”, "zakładem wzajemnym” ani "loterią
promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania)
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.
U. Nr 201, poz. 1540).
§ 12.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 27 grudnia 2019.
§ 13.
XI Obowiązek informacyjny RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach
z
tym
związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sobienie Królewskie
Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000511138, o kapitale zakładowym 4 128 000,0 zł o numerze identyfikacji
podatkowej: NIP 951-22-02-935, REGON 140422103
2. ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania Sobienie Królewskie SA, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z
Administratorem danych: recepcja@sobieniekrolewskie.pl
3. Administrator danych osobowych Sobienie Królewskie SA - przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) dopełnienia formalności związanych z konkursem
b) przekazaniu ewentualnej nagrody w przypadku wygranej
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Sobienie
Królewskie SA
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii
tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia

zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w
przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,
której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie
spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Sobieniach Królewskich SA , przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w
sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

