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1. Konkurs organizuje Trening Funkcjonalny Świdnica sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Boduena de
Courtenay 8/3, 58-100 Świdnica, KRS: 0000701823, NIP 884-278-56-90 (dalej zwany „TFŚ”).
Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis
Facebook ani z nim związana. Konkurs trwa w terminach opisanych pod odpowiednim
zdjęciem/postem na Facebook’u.
2. Celem konkursu jest promocja firmy TFŚ.
3. Udział biorą zorganizowane i zgłoszone oficjalnie grupy kibiców w dniu 09/09/2019 w trakcie 5. RST
Półmaraton Świdnicki, które w swojej nazwie oraz materiałach wizualnych użyją nazwy i logotypów
Box74.
4. W przypadku braku prawidłowych zgłoszeń grup, nagroda nie zostanie wręczona żadnemu z
uczestników
5. Konkurs jest dostępny zarówno dla obecnych, jak i byłych członków klubu oraz osób, które nie są
klubowiczami TFŚ.
6. Nagrodą jest ekwiwalent nagrody za 1, 2 lub 3 miejsce w formie voucherów na usługi Box74. Za
pierwsze miejsce voucher 700zł, za drugie voucher na 500zł, a za 3 miejsce voucher 350zł, jeżeli
grupa zajmie którekolwiek z tych miejsc.
7. Dopuszcza się udział więcej niż 1 grupy pod szyldem Box74, każda z grup ma prawo do jednej
nagrody.
8. Na aktywację voucherów grupy będą mieć czas do 31/01/2020.
9. Aktywacji vouchera dokonuje się telefonicznie 74 660 6600, mailowo info@box74.pl lub osobiście w
siedzibie klubu Box74 przy ul. Kliczkowskiej 64, 58-100 Świdnica, poprzez ustalenie konkretnej
daty/godziny treningu. Zmian terminu spotkania można dokonać nie później niż 24 godziny przed
terminem spotkania.
10. Zwycięzcy konkursu, w celu zrealizowania nagrody, odpowiedzialni są za dostarczenie stosownych
danych osobowych (imię i nazwisko/email/telefon) do siedziby klubu przed terminem umówionego
spotkania.
11. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, i nie może zostać wykorzystana na poczet innych usług
świadczonych przez Trening Funkcjonalny Świdnica, niż treningi indywidualne lub grupowe dla
dzieci i dorosłych.
12. W przypadku braku kontaktu, czy aktywacji voucherów w terminie nagroda przepada.
13. Konkurs dostępny dla osób pełnoletnich lub od 4 roku życia za zgodą rodziców - formularz zgody do
wypełnienia osobiście przez rodzica w klubie.
14. Zwycięzca otrzyma na pocztę mailową wiadomość zwrotną od organizatora w przypadku aktywacji
mailowej lub telefonicznej. Za brak świadomości otrzymania wiadomości organizator nie odpowiada.
15. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych oraz nieodpłatnego wykorzystania wizerunku swojego oraz ewentualnie biorących udział
w zajęciach dzieci.
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16. W treści wiadomości mailowej na adres info@box74.pl poza zgłoszeniem aktywacji voucherów,
konieczne jest umieszczenie przez uczestnika zgód na przetwarzanie danych osobowych o
następującej treści:
- „Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trening Funkcjonalny Świdnica
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000701823, NIP 884-278-56-90), ul. Jana Boduena
de Courtenay 8/3, 58-100 Świdnica, w celu wzięcia udziału w konkursie. Podanie powyższych
danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.”
18. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach, ofertach związanych z
działalnością TFŚ. W tym celu w wiadomości mailowej, o której mowa w pkt 17 niniejszego
regulaminu,
- „Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trening Funkcjonalny Świdnica
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000701823, NIP 884-278-56-90), ul. Jana Boduena
de Courtenay 8/3, 58-100 Świdnica, w celach marketingowych. Podanie powyższych danych jest
dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.”

Informacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trening Funkcjonalny Świdnica sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Jana Boduena de Courtenay 8/3, 58-100 Świdnica, KRS: 0000701823, NIP
884-278-56-90.

2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie, a także w celach
marketingowych – jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę.

3.

Pani/Pana dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska decyzją
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady stwierdza, że 
Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony
danych osobowych przekazywanych z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach
Tarczy Prywatności UE-USA.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów
przetwarzania.

5.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także do przenoszenia danych.
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6.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem
przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych
osobowych.

8.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich
prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych
osobowych.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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