REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY BALKON PLATANOWEGO PARKU
I. CELE KONKURSU
Promocja wśród mieszkańców Platanowego Parku dbałości o estetykę najbliższego otoczenia
zwłaszcza balkonów i zachęcanie mieszkańców do wspólnego działania.
II. ORGANIZATOR KONKURSU
CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o. o.
III. UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Platanowego Parku.
2. Konkurs jest organizowany w kategorii najpiękniejszy balkon na osiedlu.
3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres mail: katarzyna.tokarska@cdi.net.pl,
zgłoszenia zawierającego:
- imię i nazwisko,
- adres,
- nr telefonu,
- zdjęcie/a swojego balkonu.
4. Zgłoszenie można składać do dnia 30 czerwca 2022 r.
5. Komisja oceni zgłoszone do konkursu balkony przy budynkach Leśna 19, Leśna 21, Leśna 20,
Leśna 22, Leśna 24 i Leśna 26
6. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów Komisja wyłoni zwycięzców (1, 2 i 3 miejsce).
7. Czas trwania konkursu do 8 lipca 2020 r.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sfotografowania zwycięskich balkonów i późniejszej
ewentualnej publikacji tych zdjęć w internecie.
9. Udział w konkursie jest bezpłatny.
IV. KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisję konkursową powołują organizatorzy.
2. W skład komisji wejdą:
- specjalista ds. marketingu,
- przedstawiciel organizatora.
3. Komisja dokonuje szczegółowych oględzin zgłoszonych obiektów kierując się następującymi
kryteriami:
- wrażenia estetyczne,
- różnorodność gatunków roślin,
- kompozycja,
- gama barw,
- oryginalność i pomysłowość rozwiązań,
- inne elementy dekoracyjne.
4. Komisja dokonuje klasyfikacji najciekawszych balkonów a następnie przyznaje
nagrody.
5. Ilość przyznawanych nagród zależy od komisji.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie konkursu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin Konkursu, którego warunki zostały określone przez Organizatorów nie
jest wynikiem określonym w rozumieniu art.2 Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach
hazardowych \Dz. U., z 2009r nr 201 poz. 1540 późniejszymi zmianami\.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność osób trzecich.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania
konkursu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian nagród i terminów rozstrzygnięcia konkursu,
a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych lub działania siły wyższej.
6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych Zgłaszającego przez spółkę CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. (dalej CDI) adres:
Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz. Zgłaszający przyjmuję do wiadomości, że powyższa
zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Administratorem Danych Osobowych jest CDI
Jednocześnie Zgłaszający przyjmuje informację, iż Administrator Danych Osobowych (CDI)
ustanowił Pełnomocnika ds. Ochrony Danych (POD) na potrzeby zgłaszania wniosków
i naruszeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Pl. Kościeleckich 3, 85-033
Bydgoszcz, adres email rodo@cdi.net.pl, nr tel. (+48 52) 561 23 30. Dane osobowe
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe będą
przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom
lub współpracownikom CDI, jak też podmiotom udzielającym wsparcia CDI na zasadzie
zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba wyrażająca zgodę na
przetwarzanie danych osobowych posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
w celu otrzymania oferty CDI. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww.
celu jest dobrowolne.

