REGULAMIN DZIAŁU KONKURSY BSTOK.PL
I. Postanowienia Ogólne:
1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do konkursów publikowanych na łamach Portalu
Bstok.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy
Regulaminu Korzystania z Portalu Bstok.pl oraz przepisy prawa polskiego.
3. Organizator konkursu ma prawo do określania innych, szczegółowych zasad konkursu,
które będą publikowane każdorazowo w ogłoszeniu konkursowym.
4. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie osoba fizyczna. W konkursie samodzielnie
brać udział mogą jedynie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w
konkursie jedynie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
5. Osoba przystępująca do konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznała się z
niniejszym regulaminem oraz szczególnymi zasadami konkursu zamieszczonymi w
ogłoszeniu konkursowym.
II. Organizator konkursu:
1. Organizatorem Konkursu jest „Test Plus” Tomasz Radzewicz, ul. Hubala 11/2, 15-174
Białystok, NIP: 542-197-51-09, REGON: 050819110.
III. Ochrona danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest „Test
Plus” Tomasz Radzewicz, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hubala 11/2. 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 i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
przeprowadzenia konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
4.Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Formularz do zarządzania danych znajduje się pod tym linkiem:
https://www.bstok.pl/zarzadzanie-danymi/
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania na stronach Portalu o wynikach konkursu.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z
wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
14.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące
się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzanych.
15. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu o
zmianie adresu e-mail lub innych podanych przez siebie danych osobowych poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres: konkursy@bstok.pl

16. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika
Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
V. Nagrody
1. Nagroda dla zwycięzcy określona jest każdorazowo w ogłoszeniu konkursowym
opublikowanym na łamach Portalu Bstok.pl
2. Fundatorem nagrody jest Organizator Konkursu lub osoba wskazana w treści
ogłoszenia konkursowego.
3. Odbiór nagrody odbywa się w sposób ustalony indywidualnie z Organizatorem
Konkursu, po zakończeniu konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do
przekazania nagrody bezpośrednio przez Fundatora.
4. Za osoby niepełnoletnie, nagrody odbierają ich przedstawiciele ustawowi.
5. Zwycięzca nie ma możliwości zamiany nagrody na jej równowartość pieniężną.
VI. Ograniczenia
1. W konkursach organizowanych ma łamach Portalu Bstok.pl nie mogą brać udziału
pracownicy Organizatora Konkursu oraz jego najbliższa rodzina (wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonkowie, osoby przysposobione i przysposabiające, a także osoby
pozostające w związkach partnerskich).
2. Z udziału w konkursie wyłączone są zgłoszenia, w których nie podano wszystkich
danych osobowych Uczestnika Konkursu.

VII. Warunku Uczestnictwa w Konkursie
1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza
konkursowego z rozwiązaniem zadania konkursowego oraz danymi osobowymi
Uczestnika Konkursu.
2. Danymi osobowymi niezbędnymi do zakwalifikowania osoby jako Uczestnika Konkursu
są: imię nazwisko, adres e-mail.
VIII. Czas trwania konkursu:
1. Czas trwania konkursu określany jest każdorazowo w ogłoszeniu konkursowym.
IX. Sposób wyłonienia zwycięzcy.
1. Zwycięzca konkursu wyłaniany jest w sposób wskazany w ogłoszeniu konkursowym,

zamieszczonym na łamach Portalu Bstok.pl
2. Uczestnicy Konkursu mogą wysłać jedno zgłoszenie, przy czym każdy Uczestnik
Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
3. Termin wyłonienia zwycięzcy wynosi 3 dni liczonych od daty zakończenia konkursu,
chyba, że co innego wynika z ogłoszenia konkursowego.
4. Zwycięzca konkursu ma prawo zrezygnować z nagrody. W takim przypadku nagroda
przekazywana jest innemu Uczestnikowi Konkursu, wyłonionemu w sposób wskazany w
ogłoszeniu konkursowym.
X. Zmiany w Regulaminie
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
2. Portal Bstok.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie.
3. Regulamin jest wiążący dla Użytkowników z chwilą jego opublikowania.
4. Użytkownik obowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami w
Regulaminie.
XI. Reklamacje:
1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Portalu Bstok.pl należy kierować na adres
e-mail: konkursy@bstok.pl
2. Bstok.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację
udzielana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
3. W przypadkach zawiłych, Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do przedłużenia
terminu rozpatrzenia reklamacji o kolejne 14 dni.

