REGULAMIN KONKURSU "Poczuj włoski klimat z Limetta Rossą!"
§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. Organizatorem konkursu jest Art` Impression Catering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Karczunkowskiej 170 02-871 Warszawa; NIP: 9512121898 REGON: 015822495; będący operatorem
restauracji Limetta Rossa przy ulicy Powsioskiej 69/71 w Warszawie (dalej Organizator).
2. „Konkurs” - konkurs "Poczuj włoski klimat z Limetta Rossa!" prowadzony na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.
3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
4. „Zwycięzca” – osoba nagrodzona nagrodą w Konkursie.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 z późn.zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie
publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
6. Konkurs nie ma celu zarobkowego.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego
www.facebook.com. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony,
popierany, sponsorowany, powiązany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. oraz
Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie
żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą
przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook.
4. Konkurs przeprowadzany jest na stronie www.facebook.com/limettarossa
5. Konkurs trwa od godz. 12:00 dnia 12 stycznia 2021 do godz. 23:59 dnia 25 stycznia 2021 r.
6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może byd pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolnośd do czynności prawnych, z
wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 6 poniżej, posiadająca aktywne konto na portalu
Facebook.
2. Od osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda opiekuna ustawowego na udział w Konkursie.
Osoba taka powinna, po poinformowaniu o zwycięstwie, do e-maila z danymi dołączyd skan takiej
zgody opatrzonej czytelnym imieniem i nazwiskiem opiekuna, datą i miejscowością.
3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
4. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku w związku z wydaniem nagrody, w szczególności
przeprowadzeniem sesji fotograficznej, na potrzeby celów promocyjnych i marketingowych
restauracji Limetta Rossa (www.limettarossa.pl, @limettarossa) oraz salonu fotografii Czarny Melonik
(www.czarnymelonik.com, @czarnymelonik)
5. Uczestnik może w każdym czasie wycofad się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie
informacji na adres reservation@limettarossa.pl Wycofanie z konkursu skutkuje nie braniem
zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyd pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także
członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeostwo, małżonków, małżonków rodzeostwa, rodziców, małżonków, krewnych i
powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Celem Konkursu jest promocja restauracji Limetta Rossa oraz salonu fotografii Czarny Melonik
2. Konkurs będzie przeprowadzony w serwisie Facebook
3. Zadaniem Użytkownika jest umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym wypowiedzi na
następujący temat: "Wymień co najmniej trzy rzeczy, które sprawiają, że czujesz włoski klimat!".
4. Post konkursowy zawierad będzie link do regulaminu konkursu. Uczestnik dodający komentarz w
odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (dalej: Praca Konkursowa) oświadcza, że akceptuje

postanowienia regulaminu konkursu oraz posiada autorskie prawa
majątkowe do utworów zawartych w ramach swojej pracy konkursowej.
5. Komentarze umieszczone pod postami innymi niż post konkursowy, nie biorą udziału w Konkursie i
nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
6. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie
społecznościowym Facebook.
7. Każdy Uczestnik może brad udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego na
portalu Facebook.
8. Użytkownik może zamieścid wiele komentarzy, jednak tylko pierwszy będzie brany pod uwagę.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników konkursu. Za
treści odpowiada Uczestnik. Zamieszczone komentarze i posty nie mogą naruszad: obowiązujących
przepisów, praw osób trzecich i zasad dobrych obyczajów. Muszą także byd zgodne z regulaminem
serwisu Facebook i regulaminem konkursu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, komentarzy pod kątem
zawartości treści zakazanych, o których mowa w ust. 9 powyżej, a w przypadku stwierdzenia takich
treści - do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeo opisanych w ust. 9 powyżej.
Uczestnik ma prawo odwoład się w ramach reklamacji w terminie do 14 dni od terminu
rozstrzygnięcia konkursu.
11. O wszelkich ewentualnych zmianach Regulaminu i ustaleniach organizacyjnych Organizator
będzie informował na stronie www.facebook.com/limettarossa

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 stycznia 2021 o godzinie 12:00
2. Komisja wybierze 3 komentarze oceniając ich kreatywnośd, oryginalnośd i adekwatnośd.
3. Organizator funduje następujące nagrody:
a) Pierwsza nagroda:
- voucher elektroniczny o wartości 150 pln brutto do wykorzystania w restauracji Limetta Rossa do 31
sierpnia 2021
- voucher elektroniczny o wartości 350 pln na profesjonalną sesję zdjęciową wykonaną przez salon
fotografii www.czarnymelonik.com w terminie do 31 marca 2021 (5 wyselekcjonowanych portretów
po profesjonalnym retuszu).

b) Druga nagroda:
-voucher elektroniczny o wartości 100 pln brutto do wykorzystania w restauracji Limetta Rossa do 31
sierpnia 2021
-voucher elektroniczny o wartości 350 pln na profesjonalną sesję zdjęciową wykonaną przez salon
fotografii www.czarnymelonik.com w terminie do 31 marca 2021 (5 wyselekcjonowanych portretów
po profesjonalnym retuszu).
c) Trzecia nagroda:
-voucher elektroniczny o wartości 50 pln brutto do wykorzystania w restauracji Limetta Rossa do 31
sierpnia 2021
- voucher elektroniczny o wartości 350 pln na profesjonalną sesję zdjęciową wykonaną przez salon
fotografii www.czarnymelonik.com w terminie do 31 marca 2021 (5 wyselekcjonowanych portretów
po profesjonalnym retuszu).
4. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą przez odpowiedź na komentarz biorący udział
w Konkursie pod postem konkursowym.
5. Uczestnik wyraża chęd otrzymania nagrody poprzez wysłanie odpowiedzi zwrotnej w formie
wiadomości prywatnej do fanpage’a www.facebook.com/limettarossa.pl
6. Uczestnik jest zobowiązany odpowiedzied w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników podając imię i
nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu w celu umożliwienia Organizatorowi przekazania
kuponów elektronicznych i ustalenia terminu sesji fotograficznej.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.
8. Uczestnik Konkursu może wygrad wyłącznie jedną nagrodę. Organizator zastrzega sobie możliwośd
zweryfikowania tożsamości i pełnoletniości zwycięzcy konkursu podczas odbioru nagrody.
9. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
10. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu, dokonania oceny prawidłowości zgłoszeo
oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, jak również rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową („Komisja
Konkursowa”), w której skład wejdą 3 oddelegowane przez Organizatora osoby. Komisja konkursowa
spisze protokół z konsultacji. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
11. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
a. Odmówi przyjęcia nagrody,
b. Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,
pomimo 2 prób kontaktu z Uczestnikiem.

c. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu
uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
12. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do
których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie,
pozostaną do dyspozycji Organizatora.

§ 6. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych
wyłącznie na potrzeby konkursu.
2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Art` Impression Catering Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Karczunkowskiej 170 02-871 Warszawa; NIP: 9512121898 REGON: 015822495;
będący operatorem restauracji Limetta Rossa przy ulicy Powsioskiej 69/71 w Warszawie.
a) e-mail: reservation@limettarossa.pl
b) tel.: 603 699 434
3. Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników: imię i
nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją Konkursu, na podstawie art. art. 6 ust. 1
pkt b) Rozporządzenia 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 (RODO).
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty przetwarzające (pracownicy), które
świadczą w imieniu i na rzecz Administratora danych usługi związane z przetwarzaniem danych w
celach realizacji Konkursu.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
a) do czasu wykluczenia Uczestnika lub zakooczenia Konkursu - przez okres 30 dni od daty
zakooczenia Konkursu
b) w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie - do czasu wycofania się Uczestnika z uczestnictwa w
Konkursie;
c) w przypadku zgłoszenia Reklamacji - do czasu jej rozpatrzenia oraz w celu realizacji obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 1 roku od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia
danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.
8. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi udział
w Konkursie.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2021 r.

