
Regulamin konkursu “Dzień Gier Planszowych” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu “Dzień Gier Planszowych” (zwanym dalej “Konkursem”), jest 

serwis Dama Gier (zwany dalej „Organizatorem”) 

2. Fundatorem nagrody jest wydawnictwo Rebel. 

3. Konkurs prowadzony jest stronie organizatora (www.damagier.pl) oraz na fanpage'u 

organizatora na Facebooku (https://www.facebook.com/damagier/) 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy pełnoletni internauci poza członkami redakcji 

serwisu DamaGier.pl lub osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców mieszkający w Polsce. 

2. Warunkiem wzięcia udziału jest umieszczenie w komentarzu pod postem 

konkursowym odpowiedzi na pytanie “Z jaką postacią z serialu Stranger Things 

najchętniej byś zagrał w planszówkę i dlaczego właśnie z nią?”. 

A) Uczestnik może podesłać tylko jedno zgłoszenie. 

3. Konkurs trwa od 10.10.2022 do 15.10.2022 do godz. 24.00. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych e-mail i adresu do wysyłki 

nagrody oraz nr telefonu organizatorowi konkursu. 

§ 3. NAGRODA i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. W konkursie wybrane zostaną przez redakcję 1 osoba, która zaprezentuje 

najciekawszą pracę. Pod uwagę będzie brany pomysł i estetyka wykonania. 

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju. 

3. Nagrodą jest nowa gra “Stranger Things: Attack of the Mind Flayer PL”. 

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.  

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody 

za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku lub poprzez e-mail. Nagroda 

wysyłana jest wyłącznie na terenie Polski. Wysyłkę organizuje organizator konkursu. 

6. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona na Fanpage'u najpóźniej o 

godzinie 19.00 w dniu 25.10.2022 oraz na stronie organizatora. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z 
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organizatorem konkursu w trakcie 3 dni od otrzymania wiadomości prywatnej, nagroda 

zostanie wysłana kolejnej osobie, która udzieliła najciekawszej odpowiedzi. 

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie 

fikcyjnych e-maili, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

§ 4. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 

zgłaszać w czasie trwania Konkursu poprzez prywatną wiadomość e-mail na adres: 

sylwia.zimowska@damagier.pl 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona w poście konkursowym. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z 

odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi 

odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.  

5. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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) wyłącznie w celu 

przeprowadzenia konkursu. 

§ 6. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu 

jest DamaGier.pl w osobie Sylwia Zimowska. Przetwarzanie danych osobowych odbywać 

się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).  

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.  
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3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych 

osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko lub 

pseudonim, a w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania, adres-email i telefon  

5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 

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

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu 

skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem 

konkursu dostępnym pod adresem e-mail sylwia.zimowska@damagier.pl 

 6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy 

skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail 

sylwia.zimowska@damagier.pl 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO).  

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania o wynikach konkursu.  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.  

10. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą 

usuwane po przekazaniu ich do sponsora nagrody). 
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