
Regulamin konkursu „3 ręka spawacza” 
 
 
I Organizator 
 
 
Organizatorem konkursu jest:  "RYWAL-RHC" Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Chełmżyńska 
180, 04-464 Warszawa NIP: 951-19-98-317  REGON: 017180279  
 
II Uczestnicy  
 
Przystąpienie do konkursu wiąże się z akceptacją regulaminu konkursu 3 ręka spawacza. 
 
Aby móc wziąć udział w konkursie trzeba posiadać konto na Facebook założone minimum 30 
dni przed rozpoczęciem konkursu. Osoba biorąca udział musi mieć ukończone 18 lat. Jeśli 
osoba nie spełnia warunku pełnoletniości musi posiadać pisemną zgodę rodziców. Dodatkowo 
osoba biorąca udział w konkursie musi mieszkać w Polsce.  
 
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy grupy RYWAL-RHC oraz ich rodziny. 
 
III Zasady i przebieg konkursu 
 
 
Konkurs odbywa się poprzez portal Facebook wyłącznie na tablicy organizatora. 
 
Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia 2017 i trwa do 31 sierpnia 2017 roku. Ogłoszenie 
wyników odbędzie się 7 września na naszej stronie na FB oraz poprzez indywidualny kontakt 
ze zwycięzcami. 
 
Konkurs dotyczy znalezienia nowatorskiego zastosowania przemysłowych narzędzi 
magnetycznych MAGSWITCH. Aplikacja musi przestrzegać zasad BHP na stanowisku 
pracy.  
 
Uczestnik konkursu komentuje zdjęcie na naszym fanpage’u. Komentarz powinien zawierać 
opis zastosowania przemysłowego narzędzia magnetycznego MAGSWITCH. Aplikacja musi 
być innowacyjna tzn. nie może być opisana w materiałach promocyjnych RYWAL-RHC. 
Komentarze nie spełniające regulaminu będą kasowane. Wygrywa osoba, której komentarz 
zbierze najwięcej polubień. 
 
Zwycięskie aplikacje zostaną opublikowane na naszym fanpage’u.  
 
IV Przetwarzanie danych osobowych  
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu 
jest organizator.  
2. W związku z prowadzeniem konkursu, od uczestników zbierane będą następujące dane 
osobowe: imię i nazwisko oraz adresy korespondencyjne zwycięzców. 
3. Uczestnik konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
organizatora wg następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 



osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji konkursu oraz wydania 
nagród zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”. 
 
 
V Nagrody 
 
Nagrodami w konkursie są: 

1) 3 uchwyty magnetyczne MAGSQUERE  
 
Nagrody zostaną wysłane kurierem na adresy podane przez zwycięzców.  
Nie istnieje możliwość wymiany nagród na pieniądze.  
 
VI Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.  
2. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
3. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z 
organizacją konkursu na łamach serwisu. 
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 
serwis Facebook, ani z nim związany. 
 


