
 

 
 

REGULAMIN ZABAWY 
 

§ 1 Zasady ogólne 

 

1. Poniższy regulamin określa zasady udziału w zabawie - w szczególności zasady 

zgłoszeń, przebiegu zabawy oraz wyboru zwycięzców. 

2. Organizatorem zabawy jest Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą 

w Ciechocinku przy ul. Kościuszki 10. 

3. Konkurs odbywa się poprzez ogłoszenie na profilu organizatora w serwisie 

facebook.com 

4. Konkurs trwa od 5 lutego do północy 13 lutego 2019r.  

5. Niniejszy regulamin został umieszczony na stronie internetowej: 

www.uzdrowiskociechocinek.pl w zakładce „aktualności”. 

 

 

§ 2 Zasady uczestnictwa 

 

1. W zabawie udział wziąć mogą osoby powyżej 18 roku życia, które posiadają profil  

w serwisie facebook.com.  

2. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa w zabawie jest posiadanie profilu  

z danymi zgodnymi z prawdą. 

3. Aby wziąć udział w zabawie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki: 

a. w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego 

pobyt w Uzdrowisku Ciechocinek to idealna propozycja dla zakochanych?”, 

b. zgłoszenia można dokonać tylko raz i nie może ono być edytowane. Oznacza 

to, że każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz do postu 

konkursowego i że nie może on być w późniejszym czasie edytowany –  

w innym wypadku komentarz nie będzie brany pod uwagę podczas wyłaniania 

zwycięzców zabawy. 

 

Do wygrania jest voucher dla jednej osoby na odprężający masaż głowy i karku. Jest 

to masaż punktowy o działaniu relaksującym, odmładzającym i ujędrniającym skórę. 

Masaż ten przynosi głęboki komfort psychiczny. 

Osoba, którą nagrodzimy voucherem może skorzystać z niego indywidualnie lub 

podarować bliskiej osobie – spersonalizujemy go na życzenie zwycięzcy. Voucher do 

zrealizowania w Gabinecie SPA w „Domu Zdrojowym” przy ul. Leśnej 3  

w Ciechocinku w terminie do 31 marca 2019r.  

http://www.uzdrowiskociechocinek.pl/


4. Zgłoszenia można dokonywać od momentu opublikowania pytania konkursowego do 

13 lutego 2019r. (do godz. 23:59). O zachowaniu terminu nadesłania zgłoszenia 

decyduje data i godzina odnotowania komentarza pod postem przez serwer, na który 

wpływać będą odpowiedzi w zabawie 

5. Zgłoszenia po terminie, niekompletne tj. niezawierające wszystkich elementów 

wskazanych w §2 regulaminu nie będą brane pod uwagę. 

6. Zgłoszenie jest równoznaczne z przystąpieniem do zabawy 

7. Przystępując do zabawy Uczestnik, akceptuje regulamin w całości i zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 

warunki, które uprawniają go do udziału w zabawie. 

 

§ 3 Tryb wyłaniania zwycięzców w zabawie 

 

1. Dla autora jednej najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi przewidziany jest 

upominek w postaci vouchera na odprężający masaż głowy i karku, który po 

wcześniejszym spersonalizowaniu na życzenie zwycięzcy, wysłany zostanie laureatowi 

na koszt Organizatora. Upominku nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. 

2. Zgłoszenia zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów 

niepożądane będą automatycznie dyskwalifikowane przez Organizatora, bez 

przesyłania informacji do Uczestnika. 

3. Wyniki zabawy opublikowane zostaną 14 lutego 2019r. na profilu Organizatora. 

4. Przekazanie danych kontaktowych zwycięzcy, niezbędnych do przesłania upominku 

odbędzie się poprzez wysłanie wiadomości do Organizatora za pośrednictwem skrzynki 

e-mail lub poprzez komunikator, będący integralną częścią serwisu facebook.com. 

5. Adres wskazany do wysyłki upominka musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

6. Reklamacje Uczestnik zabawy powinien składać na piśmie, w terminie 5 dni roboczych 

od dnia ogłoszenia wyników zabawy. O zachowaniu terminu decyduje data stempla 

pocztowego. Reklamacje wniesione w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane. 

7. Reklamacje należy przesyłać na adres korespondencyjny Organizatora tj.: ul. Kościuszki 

10, 87-720 Ciechocinek z dopiskiem "Reklamacja uczestnika zabawy". 

8. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie 

podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu. 

9. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

 

§ 4 Ochrona danych 

  

Wypełniając dyspozycję art. 13 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 danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) 

informujemy:  

 

 

 



1. Administratorem danych osobowych jest:  

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku, 

ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek.  

Dane kontaktowe:  

 telefon: 54 283 60 78, 

 fax: 54 283 62 95, 

 e-mail: sekretariat@uzdrowiskociechocinek.pl   

 

2. Inspektor Ochrony Danych:  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo 

kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji Państwa praw.  

Dane kontaktowe:  

 e-mail: iod@uzdrowiskociechocinek.pl, 

 telefon: 54 283 60 78, 

 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.  

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:  

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:   

1) przeprowadzenia zabawy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

2) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

  

4. Odbiorcy danych:  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

  

5. Okres przechowywania danych:  

Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia zabawy, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych 

roszczeń wynikających z zabawy lub obrony przed roszczeniami przez Administratora 

– przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu 

i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

  

6. Okres przechowywania danych:  

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych przysługuje Państwu:  

1) prawo żądania dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia, 

2) prawo żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia, 

3) prawo żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia, 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 

Rozporządzenia, 

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 

Rozporządzenia, 

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie. 

 

 

  

mailto:iod@uzdrowiskociechocinek.pl


7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 

Dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 

nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.   

  

8. Informacja o wymogu podania danych:  

Podanie danych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w zabawie. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia w niej udziału. 

 

§ 5 Inne postanowienia 

 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w zabawie, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zabawy. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi 

zwycięzcy otrzymanie upominku. 

 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikami zabawy a Organizatorem 

będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków zabawy 

(również w trakcie zabawy) wyłącznie z ważnej przyczyny, która zostanie podana wraz 

z informacją o zmianie oraz określeniem terminu jej obowiązywania na stronie: 

www.uzdrowiskociechocinek.pl bądź www.facebook.com/uzdrowiskociechocinek. 

Zmiany nie mogą dotyczyć rodzaju upominku, ani sposobu wyłaniania zwycięzcy. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących zabawy, a nieuregulowanych w Regulaminie 

zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 5 lutego 2019r. 

5. Serwis facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa 

jest organizacja zabawy. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji 

zabawy, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania 

Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia zabawy na łamach 

serwisu 

 

http://www.facebook.com/uzdrowiskociechocinek

