Regulamin Konkursu ŚWIĄTECZNA INWAZJA KASY
§1
Postanowienia ogólne regulaminu
1. Organizatorem konkursu o nazwie ŚWIĄTECZNA INWAZJA KASY jest
Radio Star z siedzibą w Peterborough w United Kingdom przy ulicy 163A
Lincoln Road, Norfolk House zwany dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Ferpay Ltd.
3. Zgłoszenia do konkursu zostaną przeprowadzone na stronie internetowej
organizatora- www.radiostar.net, finały każdego etapu konkursu będą
rozstrzygnięte na antenie Radia Star.
4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa jego
Uczestników.

1.

§2
Uczestnictwo w Konkursie
Akceptując zapisy niniejszego regulaminu Uczestnicy Konkursu zgadzają
się na publikację swoich historii na stronie www fundatora nagród firmy Ferpay Ltd. bez podawania szczegółowych danych osobowych.
§3
Zasady wyłonienia zwycięzcy

1. Zwycięzcy w Konkursie zostaną wylosowani spośród wszystkich wysłanych
zgłoszeń w Konkursie, którzy spełniają warunki § 2 pkt. regulaminu w
drodze automatycznego losowania.
2. Nad prawidłowością losowania czuwać będą pracownicy Organizatora.
§4
Nagrody w Promocji
1. Nagrodą w konkursie o nazwie „Świąteczna inwazja kasy” jest 10
przelewów EXPRESS do zrealizowania za pomocą serwisu
internetowego fundatora nagród oraz nagroda pieniężna w wysokości
100 funtów brytyjskich.

§5
Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz
z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: studio@radiostar.net, z
dopiskiem „Świąteczna inwazja kasy" w terminie 14 (czternastu) dni od daty
wyłonienia zwycięzców.
1. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1
niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia ich otrzymania.
§6
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz w celu
przyznania nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
Administratorem danych osobowych jest Radio Star.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na żądanie uczestników Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym
zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do
nagrody.
4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem
Konkursu a jej Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.

