REGULAMIN KONKURSU EMTOR SP. z o.o.
W ZWIĄZKU Z EURO 2020
1. Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej „Emtor Sp. z o.o.”) ogłasza konkurs w związku
wyznaczonymi na dzień 14 czerwca 2021r.(godz.18.00_ , na dzień 19 czerwca 2021 r.
(godz. 21.00) oraz na dzień 23 czerwca 2021 r. (godz. 18.00) terminami meczów
reprezentacji Polski w ramach rozgrywek EURO 2020.
2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które prawidłowo wypełniły i przesłały formularz
zgłoszeniowy do niniejszego konkursu, znajdujący się pod adresem: http://bit.ly/KonkursEuro2020-Emtor oraz wytypowały wyniki meczów reprezentacji Polski, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym regulaminie.
3. Konkurs polega na wytypowaniu faktycznych wyników meczów reprezentacji Polski
przesłanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
4. Wytypowanie wyników trzech meczów reprezentacji Polski (mecz Polska – Słowacja)
wyznaczonego na dzień 14 czerwca 2021 r. na godz. 18.00, (mecz Polska – Hiszpania)
wyznaczonego na dzień 19 czerwca 2021 r. na godz. 21.00 oraz (mecz Polska – Szwecja)
wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2021 r. na godz. 18.00 musi nastąpić do dnia
14.06.2021 do godz. 18:00
5. W przypadku gdy godzina rozpoczęcia meczu reprezentacji Polski, którego dotyczy
konkurs, ulegnie przesunięciu na godzinę wcześniejszą, wówczas termin wytypowania
takiego meczu musi nastąpić w ramach konkursu co najmniej na 1 godzinę przed tą
wcześniejszą godziną meczu, a w przypadku przesunięcia na godzinę późniejszą,
pozostaje aktualny termin wskazany odpowiednio w pkt 4
6. Nie bierze się pod uwagę wytypowania wyników, które nastąpiło po terminie wskazanym
odpowiednio dla każdego z meczy, objętych konkursem, wskazane pkt 4
7. Sposób wytypowania nie może budzić wątpliwości, czyli musi zawierać jasne oznaczenie
wytypowanego wyniku, ze wskazaniem jaki wynik liczbowy jest przypisany do każdej ze
strony meczu oraz musi zawierać dane kontaktowe do uczestnika (email lub telefon). Wynik
typuje się poprzez wskazanie konkretnej cyfry lub liczby określającej wynik każdej ze stron
meczu, wskazanego w pkt 1.
8. Podstawa do przyznania nagrody: pierwsze trzy osoby, które jako pierwsze (najwcześniej,
najszybciej) zgłoszą wytypowanie, które będzie tożsame z faktycznym wynikiem meczu
reprezentacji Polski za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Emtor Sp. z o.o. określa
moment zgłoszenia wytypowania według kolejności wyświetlania się wpływu formularza
zgłoszeniowego w systemie Microsoft Forms OneDrive Emtor Sp. z o.o.
9. Nagroda to zestaw składający się:
a) z jednej sztuki oficjalnej piłki meczowej UNIFORIA Top Capitano EURO 2020,
b) z jednej sztuki oficjalnej koszulki Reprezentacji Polski Stadium Home 2020 z własnym
nazwiskiem i numerem
c) zestawu gadżetów Emtor Sp. z o.o., dobranych przez Emtor Sp. z o.o.
10. Przewidziane przez Emtor Sp. z o.o. nagrody to: dla każdej z pierwszych trzech osób,
wskazanych w pkt 8, przyznawana jest jedna nagroda, wskazana w pkt 9. Łącznie
przewidzianych jest zatem do przekazania przez Emtor Sp. z o.o. w ramach konkursu trzech
nagród (limit ilości przyznanych nagród).
11. W przypadku gdy żaden z uczestników konkursu nie wytypuje faktycznego wyniku meczu
lub nastąpi wytypowanie faktycznego wyniku przez mniej osób niż liczba limitu nagród w
konkursie, wówczas Emtor Sp. z o.o. przysługuje możliwość do przekazania ,
niewykorzystanej w ramach ustalania wyników konkursu nagrody, mieszczącej się w limicie
nagród, temu uczestnikowi, który mimo, że nie wytypował faktycznego wyniku meczu to
wytypował wynik, który był najbliżej faktycznego wyniku meczu, a w przypadku gdy co
najmniej dwóch uczestników miało takie same lub tak samo zbliżone do wyniku faktycznego
meczu wytypowanie wyniku, wówczas przyznanie takiej niewykorzystanej w ramach
ustalania wyników konkursu nagrody jednemu z nich, następuje poprzez wybór według
uznania Emtor Sp. z o.o., w tym według uznania Emtor Sp. z o.o. taki wybór i przyznanie
może zostać zaniechane.

12. Informacja o wynikach konkursu zawierająca sposób rozstrzygnięcia konkursu (wskazanie
czy zostały przyznane nagrody) zostanie przesłana do uczestników konkursu za
pośrednictwem środka komunikacji podanego przez uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym (email lub telefonicznie). W przypadku gdy uczestnikowi konkursu została
przyznana nagroda, informacja o wynikach zawiera również informację o przyznaniu
nagrody temu uczestnikowi.
13. Klauzula informacyjna RODO do niniejszego konkursu zawarta jest na stronie internetowej:
https://emtor.pl/pl/o-nas/rozporzadzenie-o-ochronie-danych-osobowych.html
Administratorem danych osobowych jest Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
14. Uczestnictwo w konkursie (posłużenie się formularzem zgłoszeniowym) potwierdza, że
uczestnik zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO oraz wyraził zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych (imię, nazwisko, email, telefon) podanych przez niego w formularzu
zgłoszeniowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu przeprowadzenia niniejszego
konkursu oraz w celach marketingowych. Zgoda jest udzielana na rzecz Emtor Sp. z o.o.
Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie oświadcza, że został/a poinformowany/a o
możliwości wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, jednakże w przypadku
wycofania zgody nie jest możliwe uczestniczenie w konkursie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.
15. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na kontakt z nim za
pośrednictwem tego środka komunikacji, który został wskazany przez uczestnika w
formularzu kontaktowym.

