Regulamin konkursu
"Gym Randka z Love Catering”
1. Konkurs i Organizator
Organizatorem konkursu "Gym Randka z Love Catering" (dalej: "Konkurs") są: Benefit Systems S.A. z
siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370919, o kapitale zakładowym w wysokości: 2.858.842,00 zł (w całości
opłaconym), REGON: 750721670, NIP: 8361676510 - właścicielem sieci My Fitness Place oraz Love Catering
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-138) przy ul. Samuela Bogumiła Lindego
7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000736485, o kapitale
zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł (w całości opłaconym), REGON: 380505122, NIP: 9442259886 (dalej:
"Organizator"). Niniejszy regulamin (dalej: "Regulaminem") określa zasady Konkursu.
2. Czas trwania i miejsce Konkursu
Konkurs nie jest ograniczony ilościowo i jest prowadzony w okresie od 6 lutego 2020 roku do dnia 13 lutego
2020 roku (dalej: „Okres Obowiązywania Konkursu”). Konkurs obowiązuje we wszystkich klubach My
Fitness Place (dalej: „Klub My Fitness Place”).
3. Nagrody w Konkursie
1. Organizator w Konkursie przewidział jedną nagrodę główną dla zwycięskiej pary Konkursu, tj. dla
Uczestnika oraz osoby towarzyszącej.
2. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora Konkursu na zasadach wskazanych w art. 4
Regulaminu.
3. Nagroda główna dla zwycięskiej pary Konkursu obejmuje (dalej „Nagroda Główna”):
• 2 (dwie) trzydniowe diety pudełkowe marki Love Catering z dostawą do domu;
• 2 (dwa) karnety miesięczne do wszystkich klubów fitness sieci My Fitness Place;
• 2 (dwa) shakery z logo My Fitness Place;
• 2 (dwa) worko-plecaki z logo My Fitness Place.
4. Zasady przyznawania Nagród
1. Organizator wybierze zwycięską parę Konkursu spośród osób, które spełnią wszystkie warunki
opisane w niniejszym Regulaminie wymagane do ubiegania się o nagrodę i przedstawią w
najciekawszy i kreatywny sposób odpowiedź na zagadnienie konkursowe.
2. Jury w składzie: 2 (dwóch) przedstawicieli sieci klubów My Fitness Place i 1 (jeden) przedstawiciel
marki Love Catering, spośród wszystkich zgłoszeń zgodnych z zasadami Regulaminu wybierze jedną
zwycięską parę, czyli osobę (uczestnika) wraz z osobą towarzyszącą, która udzieliła najbardziej
kreatywnej odpowiedzi (z uwzględnieniem wszystkich elementów zgłoszenia) na zagadnienie
konkursowe (dalej „Zwycięska Para”).
3. Zwycięska Para zostanie ogłoszona w dniu 14 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 16:00. Imiona i nazwiska
Zwycięskiej Pary zostaną udostępnione na profilach Facebook Organizatorów Konkursu
(https://www.facebook.com/MFPlace/
oraz
https://www.facebook.com/LoveCateringPremium/).
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Organizator skontaktuje się z uczestnikiem wchodzących w skład Zwycięskiej Pary w wiadomości
prywatnej na jej profilu Facebook w celu ustalenia sposobu i czasu przekazania nagród.
Uczestnik Konkursu może dokonać jednego zgłoszenia konkursowego. W przypadku dokonania przez
Uczestnika Konkursu więcej niż jednego Zgłoszenia konkursowego, Organizator weźmie pod uwagę
tylko pierwsze zgłoszenie konkursowe danego Uczestnika.
Uczestnik Konkursu, który spełnił wszystkie warunki formalne uczestnictwa w Konkursie w tym udzielił
najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na zagadnienie konkursowe, może otrzymać, wraz
z osobą towarzyszącą, tylko jedną Nagrodę Główną wskazaną w art. 3 ust.3 Regulaminu.
Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z
wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieprzyznanych bądź nieodebranych nagród na
inne cele Organizatora.

5. Zasady Konkursu
1. Konkurs obowiązuje i prowadzona jest we wszystkich Klubach My Fitness Place, w których znajdować
się będą Naklejki.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym: "Uczestnikiem") mogą być wszystkie zainteresowane osoby,
tj. osoby które posiadają aktywne członkostwo w klubie, tj. osoby, które są Klientami, w rozumieniu
Regulaminu Klubu My Fitness Place (dalej: „Regulamin Klubu My Fitness Place”), któregokolwiek z
Klubów My Fitness Place, jak również osoby, które nie są Klientami, w rozumieniu Regulaminu Klubu
My Fitness Place.
3. W ramach Konkursu i w czasie jego trwania Organizator oferuje Uczestnikowi możliwość wzięcia
udziału w zadaniu konkursowym polegającym na opublikowaniu w komentarzu:
a) pod postem konkursowym, który pojawi się na profilu głównym My Fitness Place na Facebooku
(adres: https://www.facebook.com/MFPlace/) w dniu 6 lutego 2020 roku; lub
b) pod postem konkursowym, który pojawi się na profilu Love Catering (adres:
https://www.facebook.com/LoveCateringPremium/) w dniu 6 lutego 2020 roku;
zdjęcia przedstawiającego Uczestnika wraz z osobą towarzyszącą w trakcie dowolnej aktywności
fizycznej (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”).
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu,
b. akceptacja Regulaminu Konkursu,
c. realizacja Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z ust. 3 powyżej.
Wszystkie wskazane powyżej warunki muszą być spełnione łącznie.
5. W Konkursie każdy Uczestnik może wziąć tylko raz.
6. Postanowienia Regulaminu Klubu My Fitness Place stosuje się do Konkursu, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Reklamacja
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Uczestnik może złożyć reklamację dotyczące Konkursu w formie pisemnej w recepcji Klubu My
Fitness Place, przesyłając ją na adres Klubu My Fitness Place lub pocztą elektroniczną na adres
reklamacje@myfitnessplace.pl przez czas trwania Konkursu i 30 dni po jej zakończeniu.
W reklamacji Uczestnik wskazuje imię i nazwisko i dane kontaktowe (numer telefonu, adres
do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle opisuje powody reklamacji.
Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.

7. Dane osobowe
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Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Benefit Systems S.A. z siedzibą w
Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370919, o kapitale zakładowym w wysokości: 2.858.842,00 zł
(w całości opłaconym), REGON: 750721670, NIP: 8361676510 - właścicielem sieci My Fitness Place
oraz Love Catering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-138) przy ul.
Samuela Bogumiła Lindego 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejestrowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000736485, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł (w całości
opłaconym), REGON: 380505122, NIP: 9442259886.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 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: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Organizator oświadcza, iż dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w celu realizacji niniejszej Konkursu, m.in. rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji, w celu realizacji umowy i świadczenia usług tj. m.in. weryfikacji tożsamości Uczestnika,
rozliczenia usługi, bieżącego kontaktu związanego z zamówioną usługą, w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu marketingu bezpośredniego.
Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Odbiorcami danych są podmioty zapewniające obsługę księgową na rzecz Administratora i spółki
z grupy kapitałowej Administratora.
Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia skorzystanie
z Konkursu i świadczenie usług.
Dane będą przechowywane przez czas trwania Konkursu (w tym rozpatrzenia reklamacji) i czas
świadczenia usługi, a po zakończeniu tego okresu do upływu okresu przedawnienia ewentualnych
roszczeń oraz okresu niezbędnego dla prowadzenia sprawozdawczości podatkowej. Dane uzyskane
na podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

8. Postanowienia końcowe
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Udział w Konkursie jest dobrowolny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach.
Zmiany Regulaminu będą publikowane w taki sposób, w jaki Regulamin został udostępniony.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia Konkursu w obiektywnie
uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla zmian Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia
Regulaminu Klubu My Fitness Place.
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https://www.myfitnessplace.pl/regulamin/, w Strefie Klienta i na recepcji każdego z Klubów Fitness
My Fitness Place.

