REGULAMIN KONKURSU

§1 Przepisy ogólne
1.

Organizatorem Konkursu jest spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
sp. z o.o. z siedzibą w Balicach przy ul. kpt. M. Medweckiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców
pod numerem KRS: 0000008522 (akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 676-13-36-952,
REGON: 351117055, o kapitale zakładowym w kwocie 101.232.000,00 zł, zwana dalej „Kraków
Airport”.

2.

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”), będące uczestnikami programu
lojalnościowego Kraków Airport Loyalty (dalej: „Program”, „KAL”), które:
a.
b.

3.

są pełnoletnie;
są konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);
c. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że osoby ograniczone
w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
d. nie są pracownikami Kraków Airport oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkami ich rodzin, jak również osób
pozostających z nimi we wspólnym pożyciu;
e. podadzą prawdziwe dane teleadresowe, tj. imię, nazwisko, adres konta poczty elektronicznej,
a w przypadku otrzymania Nagrody podadzą dane niezbędne do jej przekazania.
Przystępując do udziału w konkursie Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu
Kraków Airport Loyalty pod rygorem wykluczenia z Konkursu.

§2 Przepisy dotyczące zgłoszeń
1.

Zadaniem Uczestników Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie „Ile nowych
połączeń zostało dotychczas ogłoszonych na sezon LATO 2019 z/do Kraków Airport?”
(stan na 20.12.2018 r.).

2.

Odpowiedzi należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres konkurs.KAL@krakowairport.pl
w tytule maila wpisując „konkurs świąteczny”.

3.

W przypadku naruszenia przez Uczestnika obowiązującego prawa, a także prób oszustwa,
Kraków Airport zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia z postępowania konkursowego.

4.

Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§3 Ochrona danych osobowych
1.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie
przez Kraków Airport ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, wyłaniania i ogłaszania
zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celach
marketingowych Kraków Airport, zgodnie z Rozporządzeniem 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) Dz. U. UE L 119
z 4.5.2016 dalej RODO.

2.

Kraków Airport zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego przeprowadzenia
Konkursu, wysłania nagrody oraz w celach marketingowych w trakcie trwania oraz po
zakończeniu Konkursu.

3.

Uczestnik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych przesłanych Kraków Airport.

4.

Baza danych osobowych Uczestników oraz informacji w niej zgromadzonych ma charakter
doraźny i podlega usunięciu przez Kraków Airport niezwłocznie po ich wykorzystaniu, tj. z chwilą
wysłania nagród Laureatom. Dane oraz informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym są
szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5.

Kraków Airport nie udostępni danych osobowych Uczestników jakimkolwiek innym podmiotom
trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Kraków Airport
takie działanie i zapewnia
o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności
w sposób przewidziany przepisami RODO.

6.

Kraków Airport zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z RODO,
w szczególności Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
poprawiania i żądania ich usunięcia.
§4 Terminarz

1.

Odpowiedzi należy nadsyłać w terminie do dnia 26 grudnia 2018r. do godz. 23:59.

2.

Pierwsze pięć osób, które prześle poprawne odpowiedzi zostanie nagrodzonych.

3.

Laureaci zostaną poinformowani mailem, na wskazane przy zgłoszeniu adresy e-mail.

4.

W przypadku, gdy Laureatem będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych
w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego
faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Kraków Airport uprawniony
będzie do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi, który spełnił warunki określone w
niniejszym Regulaminie.

§5 Nagrody
1.

Nagrodami w Konkursie jest zestaw kalendarzy Kraków Airport.

2.

Jedna osoba może wygrać tylko jedną Nagrodę.

3.

Przyznana Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, ani zamianie na inną nagrodę.

4.

Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

5.

Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

6.

Kraków Airport nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych
lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych
uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Kraków Airport nagród w związku z
prowadzeniem Konkursu.
§6 Roszczenia i reklamacje

1.

Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy
szczególnego postanowienia niniejszego Regulaminu, muszą zostać zgłoszone Kraków Airport do
3 dni od dnia zakończeniu Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia.

2.

Uczestnik Konkursu może informować Kraków Airport o wszelkich nieprawidłowościach
związanych z Konkursem.

3.

Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą
elektroniczną, na adres: konkurs.KAL@krakowairport.pl

4.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Kraków Airport w terminie 3 dni kalendarzowych od daty ich
otrzymania. Kraków Airport rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego
Regulaminu. O decyzji Kraków Airport Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail podany
przez Uczestnika.
§7 Postanowienia końcowe

1.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.

Kraków Airport zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

3.

Zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej
Kraków Airport.

4.

Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Kraków Airport powyżej, nie jest "grą
losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których wynik
zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.).

5.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 20 grudnia 2018 r.

