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1.W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do
czynności prawnych. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, które są pracownikami
organizatora konkursu [przez których rozumie się osoby zatrudnione na jakiejkolwiek
podstawie, w tym w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o
dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym
charakterze], współpracownicy organizatora konkursu, a także ich małżonkowie, powinowaci
oraz krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia, osoby pozostające z nimi w
stosunku przysposobienia, jak również osoby faktycznie pozostające z nimi we wspólnym
pożyciu.
2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie ogłoszonym przez organizatora konkursu
[wymaganym dla umożliwienia jego należytego przeprowadzenia] jest zaakceptowanie
warunków regulaminu konkursu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie i celu wskazanym odpowiednio w regulaminie konkursu, odpowiedź na pytanie
konkursowe, uzupełnienie danych umożliwiających przesłanie nagrody, co uczestnik
konkursu potwierdza przystępując do danego konkursu.
3. Konkurs polega na wpisaniu w komentarzu pod postem w portalu Facebook propozycji
tytułu płyty poświęconej Mystic Festival 2020. Odpowiedzi należy wysyłać do godz. 23.59 17
czerwca 2020 r. Organizator skontaktuje się w komentarzu ze zwycięzcą konkursu.
4. Wskazany przez organizatora zwycięzca konkursu otrzyma pakiet płyt festiwalowych oraz
festiwalową koszulkę.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie tych
uczestników, którzy naruszają postanowienia regulaminu konkursu, a w szczególności:
zachowują się w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, a zwłaszcza godzą
swym zachowaniem w prawa osób trzecich lub/i b] prowadzą działania, co do których
zachodzi obiektywnie uzasadnione przypuszczenie, że mogą prowadzić do wpływania na
wyłonienie zwycięzcy konkursu w sposób niedozwolony, prób obejścia regulaminu konkursu
i zasad funkcjonowania konkursu, lub/i prowadzą działania naruszające uzasadnione, prawnie
chronione interesy organizatora konkursu lub/i godzące w jego wizerunek.
6. Organizator konkursu wyłącza możliwość wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
Nie istnieje również możliwość przekazania nagrody innej osobie aniżeli uczestnik konkursu.
7. Reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
info@mysticfestival.pl. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni
od dnia otrzymania. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane pozwalające na
kontakt z osobą składającą reklamację, tj. co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail lub
dokładny adres dla korespondencji w formie pisemnej osoby składającej reklamację, jak
również przyczynę reklamacji oraz możliwie precyzyjny jej opis. O wyniku rozpatrzenia
reklamacji składający ją zostanie poinformowany, pisemnie na adres podany w reklamacji lub
w formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

8. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest MYSTIC COALITION
Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Minodze (Minoga 127, 32-046 Minoga). Dane
osobowe przetwarzane są w celu udziału w konkursie i wyłonienia zwycięzcy oraz wysłania
nagrody. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania
konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże w przypadku odmowy ich
podanie nie jest możliwy udział w konkursie. Jako administrator danych osobowych,
organizator zapewnia prawo dostępu do tych danych osobowych, można je również
sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z
uprawnienia do złożenia wobec administratora danych osobowych sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Dane osobowe mogą
być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik konkursu, poprzez dokonanie
zgłoszenia do udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez administratora danych w celu udziału w konkursie i wykonania nagrody. Uczestnik
podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą. Uczestnik
oświadcza jednocześnie, iż przystępując do konkursu, zapoznał się z treścią klauzuli
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania. W treści zgłoszenia
konkursowego uczestnik podaje następujące dane osobowe, przetwarzane w zgodzie z
postanowieniami Regulaminu Konkursu oraz przepisami prawa powszechnie
obowiązującego: prawdziwe imię i nazwisko uczestnika, adres, adres e-mail, numer telefonu.
9. Uczestnik podaje swoje dane dobrowolnie, ich niepodanie sprawia, że nagroda nie zostanie
wydana laureatowi konkursu.
10. Regulamin wchodzi w życie 10 czerwca 2020 r. i obowiązuje podczas trwania konkursu.
11. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
prawa powszechnie obowiązującego. Do niniejszego konkursu nie mają zastosowania
przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
12. Organizator Konkursu oświadcza, iż Facebook nie jest organizatorem konkursu, a jedynie
organizator konkursu korzysta z Facebook, w granicach dozwolonych prawem, do
rozpowszechnienia wiedzy o konkursie i możliwości wygrania danej nagrody.
13. Na prośbę uczestnika, organizator konkursu udostępnia uczestnikowi treść regulaminu
konkursu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu
konkursu, w szczególności w formie elektronicznej na wskazany przez uczestnika adres email.
14. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest MYSTIC COALITION Sp. z o.o. Sp.
komandytowa z siedzibą w Minodze (Minoga 127, 32-046 Minoga).

