
REGULAMIN KONKURSU – „ WYGRAJ VOUCHER 500 ZŁOTYCH NA SUKNIE”  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1.Organizatorem konkursu jest Salon ślubny Bianka z siedzibą w Starogardzie Gdańskim Al. Armii 

Krajowej 4 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: 

„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej 

www.salonslubnybianka.pl  

1.4. Nagrodą przeznaczoną dla zwycięzcy  są 3 Vouchery o Wartości 500 złotych do wykorzystania na 

zakup sukni ślubnej o wartości przekraczającej 3000 złotych 

1.5. Voucher jest ważny do dnia 31.03.2019r. 

1.6. Nagroda jest imienna i nie podlega wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia oraz nie dotyczy 

zamówień złożonych przed ani w trakcie trwania konkursu.  

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU  

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na profilu facebook oraz na stronie internetowej: 

www.salonslubnybianka.pl . Kupon konkursowy należy wypełnić poprzez stronę internetową 

www.salonslubnybianka.pl  

2.2. Zgłoszenia konkursowe podczas Targów Ślubnych na stoisku Salon ślubnego Bianka przyjmowane  

poprzez stronę internetową www.salonslubnybianka.pl do godziny 23.59 w dn. 10.01.2019r. 

2.3. Zwycięzca o wygranej poinformowany zostanie drogą e-mailową lub SMS 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU  

 

3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz konkursowy na stronie internetowej 

www.salonslubnybianka.pl   

3.2. Zwycięzcę konkursu wybierają właściciele salon ślubnego Bianka.  

3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest 

równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego 

Regulaminu.  

3.4.  Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych przez Salon ślubny Bianka oraz  wyraża zgodę iż 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Salon ślubny Bianka Al. Armii Krajowej 4, 83-200 
Starogard Gdański 
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biankaf@wp.pl lub 
pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu 
ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z administratorem. Taki kontakt może 
się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na adresy korespondencyjne wskazane 
powyżej. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy 
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest sfinalizowanie 
zawartej transakcji kupna sprzedaży lub usługi zawartej w umowie. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu. Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie 
przepisów prawa oraz osobom pracującym u Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być 
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych w celu 
realizacji sprawy, w tym podmiotom IT oraz podmiotom zaangażowanym w obsługę prawną. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 
administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

http://www.salonslubnybianka.pl/


danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W celu skorzystania z 
powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na wskazane adresy. Przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych w Polsce. 
 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

4.1. Zwycięzca zostanie wyłoniony w dniu 10.01.2019r.  

4.2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w dniu 11.01.2019r. poprzez e-mail lub SMS.  

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu. 


