
Regulamin konkursu „AMS i LEGO na wiosnę”

§ 1. Postanowienia Ogólne.
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „AMS i LEGO na wiosnę” (zwanego dalej „Konkursem”) jest

AMS S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079299, NIP 782-00-21-306,
REGON: 630933936 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody określonej w § 5 Regulaminu jest LEGO
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 24 maja 2021 od godz. 13.30 do dnia 26

maja 2021 do godz 11.00
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu pn. „Outdoor jest Cool! AMS”

(https://www.facebook.com/outdoor.jest.cool), prowadzonym przez AMS S.A. na portalu
Facebook.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do

czynności prawnych.
2. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) jest osoba określona w ust. 1 powyżej, która:
a) spełni zadanie konkursowe opisane w § 3 Regulaminu,
b) zaakceptuje niniejszy Regulamin Konkursu.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
4. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Zadaniem uczestnika jest zrobienie zdjęcia wiaty przystankowej z plakatem LEGO z którejś z

poniższych lokalizacji:

Centralny 10 widok od wewnątrz wiaty – czyli jak stoimy w środku wiaty zobaczymy ten widok
Centralny 07 bis widok od tyłu wiaty – tu musimy stanąć z tyłu wiaty, aby postać dopasowała się do
widoku
Centrum 01 – widok od wnętrza wiaty
Centrum 05 – widok od tyłu wiaty
Królewska 02 – widok od wnętrza wiaty
Muzeum Narodowe 01 bis – widok od zewnątrz wiaty
Pl. Konstytucji – widok od tyłu wiaty

2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w terminie określonym w § 1 ust. 3 Regulaminu
wejść na profil facebookowy „Outdoor jest Cool! AMS”
(https://www.facebook.com/outdoor.jest.cool) i pod postem dotyczącym niniejszego Konkursu
umieścić zdjęcie zgodnie z zadaniem konkursowym ujętym w punkcie 1.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród Uczestników, którzy spełniają

warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Jury nagrodzi 5 (pięciu) Uczestników Konkursu, którzy najszybciej wykonają zadanie konkursowe.



3. W skład jury wchodzą pracownicy Działu Marketingu Organizatora. Osoby zasiadające w jury nie
mogą brać udziału w Konkursie.

4. Organizator do dnia 26 maja 2021 roku powiadomi laureatów Konkursu o wygranej poprzez
wysłanie wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook. Jednocześnie Organizator poprosi
laureatów o podanie adresu do wysłania nagrody konkursowej.

§ 5. Nagrody.
1. Nagrodami dla pięciu osób które najszybciej udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania

konkursowe są zestawy LEGO.
2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez

możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4

Regulaminu, w tym nie wskaże adresu do wysłania nagrody, nie nabywa prawa do nagrody. W
takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z

uzasadnieniem na adres Organizatora: AMS S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, lub drogą
mailową na adres …konkurs@ams.com.pl……………..

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie
zawierającym reklamację lub na adres mailowy z którego wysłana została reklamacja.

§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Udział w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem przez AMS S.A. danych osobowych Uczestników

Konkursu, tj. danych osobowych podanych przez Uczestników w ich profilach na portalu Facebook,
za pomocą których będą udzielać odpowiedzi na pytanie konkursowe, a także danych w postaci
adresów do wysłania nagrody, podanych przez laureatów Konkursu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, wskazanych w ust. 1 powyżej, jest
AMS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 („Administrator”).

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik Konkursu może
skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@ams.com.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia Konkursu- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”);
prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursu
(w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności
przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być będą przekazywane podmiotom świadczącym
usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, jak np. usługi księgowe, a także
podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i
kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne).

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny
do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń
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wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora- przez okres ich
przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym
z przepisów prawa.

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych przez nich danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest przez Uczestników jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie w
przypadku laureatów Konkursu może skutkować brakiem możliwości przekazania nagrody.

§ 8. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu „Outdoor jest Cool! AMS”

(https://www.facebook.com/outdoor.jest.cool), prowadzonym przez AMS S.A. na portalu
Facebook.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestników, umieszczając

informację na stronie internetowej pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAŁĄCZNIK:
Zdjęcie plakatu
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