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 REGULAMIN KONKURSU „Zgarnij Bitdefender Family Pack za najciekawszą opinię o produktach 

Bitdefender” 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zgarnij Bitdefender Family Pack za najciekawszą opinię o 

produktach Bitdefender” i jest zwany dalej: "Konkursem". 

 

2. Organizatorem nagród w Konkursie jest Marken Systemy Antywirusowe Marek Markowski z siedzibą w 

Gdyni 81-369, ul. Jana Hieronima Derdowskiego 7. NIP: 913-130-57-85. 

 

3. Fundatorem nagród jest firma: Marken Systemy Antywirusowe Marek Markowski ul. Jana Hieronima 

Derdowskiego 7 81-369 Gdynia NIP: 913-130-57-85. 

 

 

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych 

biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.   

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi napisać opinię o dowolnym produktu Bitdefender (może być to 

recenzja każdego z oferowanych przez markę Bitdefender produktów dostępnych w Polsce) 

   

3. Regulamin jest dostępny na stornie bitdefender.pl/regulaminy w trakcie trwania konkursu. 

 

§3 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) Licencja na oprogramowanie Bitdefender Family Pack na 1 rok. 

 

2. Nagrodę otrzyma 5 osób, które napiszą najciekawsze opinie. 

 

3.  Opinie należy wysłać na adres pr@marken.com.pl od dnia 19.08.2019 r. do dnia 25.08.2019 r. 

Wyniki konkursu oraz najciekawsze opinie zostaną opublikowane na stronie marken.com.pl oraz 

Bitdefender.pl do dnia 31.08.2019 

 

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego 

„RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator 

Konkursu - Marken Systemy Antywirusowe Marek Markowski z siedzibą w Gdyni 81-369, ul. Jana 

Hieronima Derdowskiego 7 (dalej zwana „Administratorem”).  

 

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora 

następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, 

nr telefonu. 

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w 

ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w 

Konkursie.    

 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i 

nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.  

 

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail  

pr@marken.com.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości 

należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz 

adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika 

jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, 

jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych 

osobowych przez Organizatora.  

 

6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Marken Systemy Antywirusowe Marek 

Markowski z siedzibą w Gdyni 81-369, ul. Jana Hieronima Derdowskiego 7. NIP: 913-130-57-85. e-mail: 

rodo@marken.com.pl.  

 

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 

6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych 

osobowych związanych z realizacją Konkursu.  

 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w 

rozumieniu RODO.  

 

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia 

Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na 

obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.  
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10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych..  

 

11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.  

  

 


