
  

 
 
 

REGULAMIN PROMOCJI „KONKURSOWE LATO W AQUADROMIE” 

1. Organizatorem promocji „Konkursowe Lato w Aquadromie”, zwanym dalej „Konkursem”, jest 

Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda S ląska, zarejestrowana  

w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000252866; NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504, kapitał zakładowy 62 927 600,00 zł, 

zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Organizator zarządza kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Rudzie S ląskiej (zwanym dalej 

„Aquadrom”) znajdującym się w Rudzie S ląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A. 

3. Do Konkursu mogą przystąpic  osoby pełnoletnie i mające pełną zdolnos c  do czynnos ci prawnych, 

dalej zwane „Uczestnikiem”, kto re w okresie od 01.07.2019r. do 30.08.2019r. będą zbierały 

paragony na zakupione bilety wstępu, a takz e usługi.  

4. Konkurs nie obejmuje paragono w usług gastronomicznych, paragono w towaro w  zakupionych  

w sklepie sportowym „4F” oraz bileto w  grupowych.  

5. Zebrane paragony nalez y zarejestrowac  na specjalnym kwestionariuszu (załącznik nr 1 do 

Regulaminu) w Biurze Obsługi Klienta. Uczestnik wpisuje swoje imię i nazwisko,  

nr telefonu  kontaktowego,  datę rejestracji paragonu, numer paragonu oraz wydaną kwotę. 

Konieczne są: podpis kasjera oraz podpis klienta.  

6. Brak danych Uczestnika Konkursu na kwestionariuszu (imię, nazwisko, nr tel. kontaktowego) 

wyklucza go z Konkursu.  

7. Kaz dy Uczestnik moz e wziąc  udział w Konkursie dowolną liczbę razy,  z zastrzez eniem, iz  jeden 

paragon moz e zostac  zarejestrowany tylko jeden raz. 

8. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana trzyosobowa komisja, kto ra w kaz dy piątek 

Konkursowego Lata do godz. 16:00 wybierze zwycięzcę danego tygodnia, a w ostatni piątek 

miesiąca lipiec i sierpien  2019r.,  wybierze zwycięzcę miesiąca. 

9. Zwycięzcą tygodnia zostaje osoba, kto ra zarejestruje paragony na najwyz szą wartos c   

w kaz dym tygodniu od poniedziałku godz. 6:00 do najbliz szego piątku do godz. 14:00 

 z zastrzez eniem, z e moz na rejestrowac  wyłącznie paragony za usługi zrealizowane 

 w danym tygodniu. Paragony za usługi s wiadczone od piątku po godz. 14 do niedzieli włącznie są 

rejestrowane na kolejny tydzien .  

10. Zwycięzcą miesiąca zostaje osoba, kto ra zarejestruje paragony na najwyz szą wartos c   

na dzien  rozstrzygnięcia zwycięzcy miesiąca  tj. 2 sierpnia 2019r. oraz 30 sierpnia 2019r., do godz. 

14:00.  

11. O wygranej Komisja poinformuje zwycięzcę w dniu wyboru, celem odbioru nagrody.   



  

 
 

12. Organizator udostępni listę nagro d tygodnia na dzien  przed ogłoszeniem zwycięzcy tygodnia do 

godz. 12:00 oraz na tydzien  przed ogłoszeniem zwycięzcy miesiąca do godz. 12:00.  

13. Zwycięzcy nagrody  miesiąca  oraz nagród tygodnia  nie przysługuje prawo do zastrzeżenia 

szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez Uczestnika  

nagrody. Odpowiedzialnym z  tytułu nagrody, za jej wady fizyczne lub prawne,  jest podmiot 

udzielający gwarancji (producent, dystrybutor). 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do 

korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody 

Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzcy, a zwłaszcza podania błędnego adresu lub zdarzenia  

siły wyższej.  

15. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody  

z jakiejkolwiek przyczyny, Nagroda nie zostaje przyznana. 

16.  Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że korzystając z promocji zobowiązany jest do 

przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz podlega jego ograniczeniom. Regulamin jest dostępny 

w recepcji Aquadromu oraz na stronie internetowej www.aquadrom.pl 

17. W przypadku wygrania nagrody uczestnicy zgadzają się na opublikowanie imienia  

i nazwiska (wpisanych w formularzu konkursowym) na liście zwycięzców umieszczonej na stronie 

internetowej www.aquadrom.pl oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook 

18. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aquadrom Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie 

Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/ Pana 

danych osobowych.    

19. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych wyznaczonych przez Administratora jest 

inspektor@aquadrom.pl. 

20. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu; i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom.  

21. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest (przesłanki z art. 6 ust. 1 RODO): 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednej 

lub większej licznie określonych celów; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

mailto:inspektor@aquadrom.pl


  

 
 

22. Pana/Pani dane osobowe imię i nazwisko będą przetwarzane przez okres od dnia 1.07.2019r. do 

30.08. 2019r.  

23. Przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c) przenoszenia danych, 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody); 

24. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących 

narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. 

25. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje udział  

w konkursie. Nie podanie danych uniemożliwi kontakt z Panem/ Panią w celu poinformowania  

o ewentualnym zwycięstwie w konkursie oraz przekazanie nagród.  

26. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KWESTIONARIUSZ „KONKURSOWEGO LATA W AQUADROMIE” 

 

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA  

…………………………………………………………………………………………………….. 

NR TEL. KONTAKTOWEGO  

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

LP. DATA 
REJESTRACJI 
PARAGONU 

NR 
PARAGONU 

KWOTA PODPIS 
KASJERA 

PODPIS 
KLIENTA 

1.      

2.      

3.      

4.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      



  

 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursowe Lato w Aquadromie 

 

Imię …………………………………………….. 

Nazwisko ……………………………………….. 

Numer telefonu ……………………………… 

Adres e-mail ……………………………….. 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aquadrom Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie 

Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych; 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora jest 

inspektor@aquadrom.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu; i nie 

będą udostępniane  innym odbiorcom. 

4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest (przesłanki z  art. 6 ust. 1 RODO): 

a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w jednej lub większej licznie określonych celów; 

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; 

5. Pana/Pani dane osobowe imię i nazwisko będą przetwarzane przez okres od dnia 1.07.2019r. 

do 30.08. 2019r.  

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 

(poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c. przenoszenia danych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody); 



  

 
 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje udział w 

konkursie. Nie podanie danych uniemożliwi kontakt z Panem/ Panią w celu poinformowania o 

ewentualnym zwycięstwie w konkursie oraz przekazanie nagród.  

9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu; 

 

………………………………………. 

Data, czytelny podpis 

 

Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku   

w przypadku wyłonienia mnie jako finalisty Konkursowego Lata w Aquadromie, zgodnie z 

Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich 

dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że podanie 

danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawienia, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.         

 

………………………………… 

Data, czytelny podpis 

 


