REGULAMIN KONKURSU „ODLOTOWY UŚMIECH”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. „Konkurs” - konkurs kuponowy prowadzony na zasadach określonych
niniejszym regulaminem.
2. „Organizator” – ALLMEDICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Sarmackiej 1/57.
3. „Uczestnik” - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
4. „Komisja” - komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora.
II. ZASADY KONKURSU
1. Uczestnik Konkursu powinien przekazać prawidłowo i czytelnie wypełniony
kupon w wyznaczonym miejscu przy stoisku ALLMEDICA, podczas
Nowotarskiego Pikniku Lotniczego (7-8 lipca 2018).
2. Kupony uprawniające do udziału w Konkursie, dostępne będą przy stoisku
ALLMEDICA, podczas Nowotarskiego Pikniku Lotniczego (7-8 lipca 2018).
3. Jeden Uczestnik może wypełnić i przekazać tylko jeden kupon konkursowy.
III. NAGRODY
1. Nagroda to voucher na zabieg gabinetowego wybielania zębów w Klinice
Stomatologicznej ALLDENTAL, ważny do 31.08. 2018 roku.

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Prawidłowo wypełnione kupony zostaną poddane weryfikacji Komisji
Konkursowej. W drodze głosowania Komisja wyłoni Zwycięzcę.
2. Wybór zwycięzcy odbędzie się w dniu 13 lipca 2018, w biurze Organizatora.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie:
https://web.facebook.com/KlinikaStomatologicznaALLDENTAL, a Zwycięzcy zostaną
poinformowani o wygranej mailowo, na adres podany w kuponie
konkursowym.

IV. DANE OSOBOWE
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe
Uczestników Konkursu w zakresie określonym zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
obowiązującym od dnia 25 maja 2018 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w
celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu.
Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie
wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący
zakres danych:
• imię,
• adres e-mail.

