Konkurs: Dbam o bezpieczeństo swojego zakładu!

1.
2.
dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 2001, poz. 1540
3.

Facebooka Organizatora (jest przeznaczony dla wszystkich
Facebook
niniejszego
jego uczestniczek (dalej: Uczestnicy).

4.
portalem Facebook.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik
tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.
II. Uczestnictwo w Konkursie

III. Zasady Konkursu
1.
22.00.

02.08.2019 r. o godzinie 11.00 trwa do 30.08.2019 r. do godziny

1) 2. Przedmiotem Konkursu jest wysłanie zdjęcia pt.: Dbam o bezpieczeństwo swojego
zakładu!
3. Wyboru najciekawszego zdjęcia
IV. Wygrana w Konkursie/ Nagrody
1
Laureata Konkurrsu uprawnionego do otrzymania nagrody przewidzianej w Konkursie.
2
Najlepsze zdjęcie opublikujemy w czasopiśmie „Chemia Przemysłowa” 4-5/2019, jako zdjęcie
numeru.
Z pozostałych zgłoszeń stworzymy galerię na portalu www.kierunekCHEMIA.pl

Za zgłoszenie (przedstawiciele zakładów chemicznych, petrochemicznych, rafinerii, zakładów
azotowych, elektrociepłowoni i elektrowni) otrzymają rabat 10% na koszty uczestnictwa (nie
obejmuje kosztów noclegu) w XVIII Konferencji Naukowo-Technicznej Bezpieczeństwo Instalacji
Przemysłowych, która odbędzie się 23-25 września 2019r. w Toruniu
3. Wygrana w konkursie i wybór zdjęcia zgodnie z §3 pkt 4, spowoduje, że Organizator w ciągu 14
(słownie: czternastu) dni zwróci się do Zwycięzcy (Laureata) oraz pozostałych osób, które wyślą
zgłoszenie za pośrednictwem portalu Facebook lub poprzez pocztę e-mail na adres: chemia@e-bmp.pl
w celu uzyskania niezbędnym danych adresowych do odebrania nagrody.
4. W przypadku niedostarczenia wszystkich ww.
ulega przepadkowi.
5
przepadkowi.
6
7
8. Zwycięzca, wyraża zgodę na publikację zdjęcia w magazynie “Chemia Przemysłowa”, 4 5/2019.
V. Dane osobowe
1. Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody, Laureat uprawniony do jej otrzymania,

do wyd
Facebook). Przez

2.
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
6/WE) i przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
3.
w przy
4.
danych wy
5. Administratorem danych osobowych jest
k. ul. Morcinka 35 476.

sprostowania danych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego;
przenoszenia danych
VI. Reklamacje

prawo do:

1. Rekl
listem poleconym pod adres siedziby Organizatora
-

przez

.
2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data nadania
reklamacji.
3.
4.
opis przedmiotu reklamacji.
5.
powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym.
6.
odszkodowawczej.

1.
telekomunikacyjnych, transmisji

2.

Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego
Regulaminu.

3.
4.
niniejszym Konkursem ponosi Organizator.
5.
promocyjno6.

nie,
Facebooku Organizatora. Wszelkie pytania

7. Organizator Konkursu zastrz

