REGULAMIN KONKURSU
„PRZYJACIEL SPORTU”
1. Organizatorem konkursu jest firma Gardenia Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Kłobuckiej 13 w Warszawie (zwaną dalej: Organizatorem).
2. Tytuł Przyjaciela Sportu (dalej: PS) przyznawany jest przez przedstawicieli firmy
Gardenia Sport Sp. z o.o. (zwanych dalej Komisją).
3. Konkurs ma na celu uhonorowanie osób prowadzących działalność związaną z
promowaniem sportu, w tym za szczególne zaangażowanie oraz podejmowanie
działań wspierających i propagujących rozwój sportu i/lub nowoczesnej
infrastruktury sportowej na terenie Polski.
4. Tytuł PS jest przyznawany osobom fizycznym, instytucjom oraz firmom
zaangażowanym w promowanie działalności sportowej.
5. Tytuł jest przyznawany po analizie działalności i dokonań, na podstawie formularza
zgłoszeniowego
zamieszczonego
na
stronie
internetowej
Organizatora:
www.gardenia.pl.
6. Uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie lub zostać zgłoszeni przez osoby trzecie
na podstawie formularza zgłoszeniowego, ale także mogą zostać nominowani z
pominięciem zgłoszenia, bezpośrednio przez Komisję.
7. Osoby trzecie zgłaszające uczestników konkursu oświadczają, że podają dane
osobowe osoby zgłaszanej za jej pozwoleniem, a także że przedstawili jej warunki
regulaminu konkursu, w tym zasady przechowywania danych osobowych.
8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego
przez osobę reprezentującą dany podmiot zgłoszenia wraz z dokumentacją
potwierdzającą osiągnięcia (zgodnie z treścią formularza). Możliwym jest również
przyznanie tytułu z pominięciem wypełnienia formularza zgłoszeniowego, wyłącznie
na podstawie obserwacji i informacji posiadanych przez Komisję.
9. Zgłoszenie należy wysłać drogą elektroniczną na adres iga.ignaczak@gardenia.pl
lub pocztą tradycyjną na adres: Gardenia Sport Sp. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02-699
Warszawa.
10. Administratorem danych osobowych zbieranych od osoby zgłaszającej do konkursu
oraz uczestników jest firma Gardenia Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłobuckiej
13 w Warszawie, NIP 525 22 80 125, tel. 22 836 67 33, e-mail: biuro@gardenia.pl
(dalej: Administrator).
11. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
12. Dane osobowe osoby zgłaszającej do konkursu a także uczestników i zwycięzcy
będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach
marketingowych.
13. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
14. Osobom zgłaszającym oraz uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe,
przysługuje prawo do: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, b)
poprawiania swoich danych osobowych, c) usunięcia swoich danych osobowych. PW
celu powyższego proszę o wysłanie wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjaciel
sportu - zmiana danych osobowych” na adres: biuro@gardenia.pl, lub listownie do
siedziby Administratora pkt. 9 regulaminu).
15. Organizator będzie zbierał następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail,
c) numer telefonu d) adres korespondencyjny.

16. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w portalach społecznościowych) o wynikach konkursu.
17. Organizator przy przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych stosuje
stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator
18. Materiały zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
19. Komisja zobowiązuje się do nieudostępniania informacji uzyskanych podczas
procesu weryfikacyjnego osobom trzecim.
20. Komisja dokonuje oceny na podstawie ww. dokumentów oraz na podstawie innych
zebranych informacji z ogólnie dostępnych źródeł. Oceniany jest całokształt działań
mających na celu wspieranie i promowanie sportu i/lub infrastruktury sportowej.
21. Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami, instytucjami lub
firmami w celu weryfikacji prawdziwości udzielonych informacji.
22. W oparciu o powyższą ocenę przyznawany jest tytuł Przyjaciela Sportu.
23. O przyznaniu tytułu PS Laureat jest informowany telefonicznie i/lub pisemnie.
24. Lista laureatów jest zamieszczana na stronie internetowej www.gardenia.pl,
informacja o uzyskaniu tytułu pojawia się też na fp’u firmy Organizatora (na co
Laureat akceptując powyższy regulamin wyraża zgodę).
25. W konkursie przyznawana jest nagroda w postaci medalu oraz dyplomu.
26. Nagroda wymieniona w pkt. 14 zostanie przekazana osobiście lub
korespondencyjnie na adres wskazany przez Laureata.
27. Laureaci konkursu mają prawo do posługiwania się tytułem, logo, medalem oraz
dyplomem we wszystkich prowadzonych przez siebie działaniach statutowych,
promocyjnych i reklamowych.
28. Udział w konkursie jest bezpłatny.
29. Konkurs ogłoszony jest bezterminowo, Organizator zastrzega sobie prawo do jego
odwołania.

