
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO przez ProLan Sp. z o.o. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest ProLan Sp. z o.o. ul. Podwale 2/1, 37-100 Łańcut 

2.  Konkurs trwa od 01.06.2021r. do 06.06.2021r. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego fanpage 

ProLan Sp. z o.o. na Facebooku. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:  

- zapoznanie z regulaminem konkursu i spełnienie warunków dotyczących „Zasad Konkursu            

i Nagród”. 

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze 

Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału 

członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, 

rodzice i rodzeństwo). 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY  

1. Przedmiotem konkursu jest: dodanie w komentarzu poniżej postu na Fanpage                            

Prolan Sp. z.o.o z dnia 01.06.2021 zdjęcia pt. – „Jak spędzacie ten dzień i świetnie się 

bawicie”. 

2. Nagrody otrzymają prace z największą liczbą polubień.  

 3. Nagrodami w Konkursie są:  

a) nagrody niespodzianki ufundowane przez firmę ProLan Sp. z o.o.  

 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu                                

i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

 5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 07.06.2021r. na fanpage 

ProLan Sp. z o.o. 

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien 

odpowiedzieć na naszą wiadomość o wygranej w terminie do 10.06.2021r., pod rygorem utraty 

prawa do nagrody.  

7.Osobisty odbiór nagród nastąpi w siedzibie organizatora ProLan Sp. z o.o., ul. Podwale 2/1, 

Łańcut oraz w terminie od 10.06.2021 do 17.06.2021r. 

 

 

 

 



 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

Osoby biorące udział w Konkursie muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

dalej " RODO"). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień 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. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 


