
Regulamin konkursu Siesta w drodze 2023 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma Film Hotel Sp. z o.o. ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, 

NIP 727 275 02 10 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania 

związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.  

Warunki uczestnictwa 

 W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające w Polsce. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie 

Facebook. 

 Konkurs trwa od 09.03.2023 r. do 12.03.2023 r. do godziny 23.59. 

 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 13.03.2023 r. za pośrednictwem fanpage’a Klub 

Wytwórnia. 

Zadanie konkursowe 

 Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Z czym kojarzy Ci 

się Siesta?” w komentarzu pod postem konkursowym. 

 Każdy uczestnik może zgłosić wiele odpowiedzi. 

 Najciekawsza, najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie wybrana przez 

pracowników Film Hotel Sp. z o.o.   

 Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomimy o wygranej i warunkach odbioru 

Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.  

Nagroda 

1. Nagrodą w konkursie jest płyta Siesta XIV oraz książka „O wschodzie” autorstwa 

Marcina Kydryńskiego z podpisem. 

2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage (imię, nazwisko lub 

oznaczenie profilu na Facebooku).  

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

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 

 

RODO 

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Film Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w 

Łodzi przy ulicy Łąkowej 29, a z Inspektorem Ochrony Danych można się 

skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wytwornia.pl  

2. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane są w celu prowadzenia konkursu, 

a więc realizacji umowy łączącej Film Hotel z uczestnikami konkursu. 

mailto:iod@wytwornia.pl


3. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w czasie trwania konkursu, w tym 

wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych 

osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.  

4. Uczestnicy mają prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, które ich 

dotyczą, sprostowania ich, a w uzasadnionych przypadkach usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania i przenoszenia danych. Mają również prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, więc podanie danych wiążące się z nim 

jest również dobrowolne.  

6. ADO nie poddaje danych uczestników konkursu zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub 

istotnie na nich wpływać. 

 

Postanowienia końcowe 

 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

 Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

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

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage 

https://www.facebook.com/Wytwornia 

 Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

 W przypadku zmiany terminu nagrodę będzie można odebrać zgodnie z nową datą 

koncertu, jeżeli zaś koncert zostanie odwołany, Zwycięzcy przysługuje nagroda w 

postaci płyty z autografem, która będzie do odebrania w biurze Klubu Wytwórnia, ul. 

Łąkowa 29, 90-554 Łódź. 

 


