
REGULAMIN KONKURSU 

1.Organizatorem konkursu jest: 

Arena Sp. z o.o ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań. 

2.Celem konkursu jest : 

•  zorganizowanie mieszkańcom Żagania wolnego czasu, a także upowszechnianie aktywnego stylu życia. 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych  powyżej 18 roku życia..  

3.Zadaniem uczestników konkursu  jest :  

 Odpowiedzieć w komentarzu pod postem na pytanie: Z jaką nawierzchnią i ile jest kortów tenisowych znajduje się na 

Arenie? 

 Polubić post konkursowy 

 Zaprosić  osobę z którą chciałoby się zagrać w tenisa ziemnego 

4. Czas trwania konkursu: 

Od 22.05.2022 od godz. 12.00 do 29.05.2022r.do godz. 12.00. 

5.Wyłonienie zwycięzcy i nagrody : 

Spośród wszystkich osób , które wykonały zadanie zgodnie z pkt.3 , komisja konkursowa składająca się z 3 osób- pracowników 

Arena Żagań,  wybierze w dniu 30.05.2022. o godz. 13.00 - 2 prawidłowe odpowiedzi, a ich autorzy otrzymają darmowe 

vouchery na grę w tenisa ziemnego na Kompleksie Arena. 

O sposobie odebrania wejściówek poinformujemy zwycięzców w wiadomości prywatnej na stronie FB oraz na FB Arena Żagań. w 

dniu 31 .05.2022r. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na FB i stronie internetowej z imprezy /w celach 

reklamowych Arena Żagań Sp. z o.o/ 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną RODO oraz akceptacją 

regulaminu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym momencie. 

9.Konkurs nie jest organizowany przez Facebooka 

10. RODO: 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – 
RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:  

 Administratorem danych jest Arena Żagań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań, 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym w Pałacu Książęcym sp. z o. o. możliwy jest pod adresem email : 
iod@arena.zagan.pl,   

 dane  będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową, tj. na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit b RODO, 

 dane nie będą udostępniane innym odbiorcom,  

 dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez okres  odpowiadający terminowi przedawnienia 
roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz 
podatkowymi, 

 przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie 
ograniczają lub nie wyłączają takiego uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami, 

 podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne 
do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy (świadczenie usług), 

 podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).  
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