REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZA PANNA MŁODA 2020
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu Najpiękniejsza Panna Młoda 2020 (dalej jako Konkurs) oraz
głosowania SMS jest Flow Romana Grzybek ul. Świątniczki 16; 61-324 Poznań NIP782 219 96
69 (dalej jako Organizator), e-mai grzybek.roma@gmail.com, nr telefonu: 601-442-738 .
Obsługę techniczną Konkursu zapewnia LINK Mobility Poland Sp. Z o.o. z siedzibą w Gliwicach ,
ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, NIP: 969-156-67-36, REGON: 241520885.
§2
OPIS USŁUGI
Usługa świadczona przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu polega na
umożliwieniu Głosującym oddania głosu na Finalistki Konkursu. Regulamin Konkursu znajduje się
pod linkiem: https://www.facebook.com/najpiekniejszapannamloda/
Głosującym może być jedynie osoba pełnoletnia posiadająca telefon komórkowy obsługiwany
przez sieć Orange Polska S.A. (Orange, Pop, Orange Go), T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile, TakTak, Heyah), Polkomtel Sp. z o.o. (Plus, Simplus „Sami Swoi”), P4 Sp. z o.o. (Play) oraz ich
następcy prawni.
§3
KORZYSTANIE Z USŁUGI
Informacje o usłudze zamieszone będą na fanpage Organizatora na portalu społecznościowym
Facebook https://www.facebook.com/najpiekniejszapannamloda/, Instagram Organizatora
https://www.instagram.com/najpiekniejsza_panna_mloda/ oraz stronie Internetowej Organizatora
https://www.facebook.com/najpiekniejszapannamloda/.
Potencjalni
Głosujący
nie
będą
informowani o usłudze innymi kanałami dostępu.
Głosowanie jest możliwe w okresie od 14.02.2020 r. od godz. 8.00 do 10.03.2020 r. do
godz.20.00 . Głosy oddane przed oraz po okresie głosowania nie będą zliczane.
Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer skrócony 4322
Koszt SMS według stawki operatora osoby glosującej
W treści wiadomości SMS Głosujący powinien podać numer przyporządkowany Uczestniczce
Konkursu podczas castingu, na którą Głosujący chce oddać głos. Numery do głosowania zostaną
umieszczone pod zdjęciami Uczestniczek na fanpage Organizatora na portalu społecznościowym
Facebook (https://www.facebook.com/najpiekniejszapannamloda/).
Z jednego numeru telefonu można oddać nieograniczoną liczbę głosów.
§4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w toku Konkursu jest
Organizator.
Uczestnictwo przez Głosującego w głosowaniu na zasadach określonych w § 3 Regulaminu
stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Głosującego przez Organizatora
oraz LINK Mobility – w postaci numeru telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla
celów przeprowadzenia głosowania, w związku z czym będą przetwarzane przez Organizatora
oraz LINK MobilIty przez czas trwania głosowania lub przez okres wymagany bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa. Głosującemu w każdym czasie przysługuje prawo wglądu,
weryfikacji, żądania usunięcia oraz sprostowania danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora, a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie

danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
§5
REKLAMACJE
Jakiekolwiek problemy z funkcjonowaniem Usługi powinny być zgłaszane bezpośrednio do Organizatora
Flow Romana Grzybek. Jednocześnie Głosujący powinien powiadomić o problemach Organizatora.
Reklamacje dotyczące funkcjonowania sieci Głosującego powinny być kierowane bezpośrednio do
podmiotu obsługującego sieć Głosującego (Operatora GSM).

