
Regulamin Konkursu “Fotografia ślubna na wesoło”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 
"Fotografia ślubna na wesoło" („Strona Konkursowa”) organizowanym na Facebook'u i platformie 
Instagram.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Quadralite.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Quadralite.

3. Konkurs trwa w okresie od dnia 11.02.2020 r. do dnia 29.02.2020 r. („Okres Trwania Konkursu”).

II. Kto może wziąć udział w Konkursie?

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub 
pojedynczo „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) 
kodeksu cywilnego, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które w momencie dokonania 
zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz krajów Unii Europejskiej.

Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie 
Konkursowe”).

III. Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs?

5. Konkurs polega na przesłaniu wybranych przez uczestnika zdjęć wykonanych podczas ceremonii 
zaślubin lub przyjęcia weselnego, na których uwiecznione zostały zabawne sytuacje (nie 
ośmieszające).

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednorazowo, przesyłając do 3 zdjęć.

7. Uczestnik może zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa. W sytuacjach budzących 
wątpliwości, jury może poprosić Uczestnika o wgląd w plik/pliki źródłowe, celem weryfikacji 
autorstwa.

8. Zdjęcia w czasie trwania konkursu należy wysłać na adres e-mail: marketing@quadralite.pl, 
podając tym samym Imię i Nazwisko Autora pracy, dane kontaktowe, zgodę na nieodpłatną 
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publikację prac na internetowej Stronie Konkursowej tj http://quadralite.pl/blog/slubnenawesolo 
oraz na fanpage’u FB @quadralite.lighting.

9. Organizator powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą:

• Hubert Adamczyk – CEO

• Agnieszka Grzegorczyk - Marketing Manager

• Karol Piętka - Sales Manager

10. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego właściwego dla kraju organizatora.

IV. Co można wygrać w Konkursie?

12. Nagrodą w Konkursie jest: 

• I - MiLED 112 

• II - Statyw Quadralite AIR 260

• III - Blenda Quadralite srebrno-biała z uchwytem 90x120

13. Przyznana nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny. 
Organizator informuje, że w razie podania przez zwycięzców Konkursu nieprawdziwych, 
niekompletnych lub błędnych danych może być uniemożliwione wydanie nagrody pomimo 
zachowania przez Organizatora należytej staranności.

V. Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?

14. Zdjęcia wytypowane przez komisję konkursową, zostaną nagrodzone przez Organizatora. 
Organizator ogłosi Zwycięzców na Stronie Konkursowej tj h  ttp://quadralite.pl/blog  /slubnawesolo   
oraz na fanpage’u FB @quadralite.lighting, w terminie 24 godzin od zakończenia danego dnia 
trwania Konkursu.

15. Najpóźniej w terminie 14 dni od upływu danego dnia trwania Konkursu, Organizator 
skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez marketing@quadralite.pl i adres mailowy podany w 
zgłoszeniu konkursowym, informując o zwycięstwie.
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VI. Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie?

16. Uczestnicy akceptując treść Regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w celu przeprowadzenia Konkursu, w celach marketingowych oraz wyrażają zgodę na 
otrzymywanie informacji handlowej, w tym newsletter ’a drogą elektroniczną, chyba że są już 
subskrybentami newsletteru Quadralite.

VII. Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?

17. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz rozliczenia należnego podatku. 
Administratorem danych osobowych jest Quadralite z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bonarka 11. 
Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora zostały przekazane Uczestnikowi w 
klauzuli informacyjnej. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i 
ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie stosownych zgód przez Uczestników Konkursu jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

VIII. Gdzie jest dostępny Regulamin?

19. Regulamin dostępny jest na stronie organizatora http://www.quadralite.pl/blog slubnawesolo 
oraz w siedzibie Organizatora.
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