REGULAMIN AKCJI
„20 za 50”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Jobman Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22a,
31-231 Kraków, wpisana pod numerem 0000211761 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP: 675-13-13-530, REGON: 356832851
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora znajdującej się
pod adresem: www.jobmangroup.pl
Konkurs trwa w okresie od 04.01-31.01.2017 roku
§2.
UCZESTNICY KONKURSU

1.

2.

3.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
w okresie trwania Konkursu zawrze z Organizatorem umowę na świadczenie pracy (usług) związanych z obsługą
kas, na rzecz wybranych Klientów Organizatora, w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności
gospodarczej w zakresie udostępniania personelu lub świadczenia usług agencji pracy tymczasowej, w wybranych
placówkach handlowych.
Lista placówek objętych Konkursem udostępniana będzie uczestnikom, w formie elektronicznej, za pośrednictwem
wewnętrznych systemów informatycznych Organizato ra (dalej intranet i/lub Indywidualne Konto) oraz na każde
indywidualne żądanie uprawnionej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy placówe k, o których mowa w pkt 1 powyżej z trzydniowym
wyprzedzeniem.
§3.
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY I TERMINY

1.

2.

Każdy z uczestników Konkursu, który w okresie jego trwania:
a) Świadczyć będzie usługi (prace) związane z obsługą kas fiskalnych w jednej z placówek, o których mowa w § 2
pkt 2 Regulaminu.
b) rozliczy wypracowane godziny w terminie do 04 lutego 2017 roku, zgodnie z zasadami rozliczania się przyjętymi
u Organizatora i udostępnionymi uczestnikom na Indywidualnych Kontach
- za każde pełne 50 godzin świadczenia tych usług w okresie trwania Konkursu otrzyma od Organizatora nagrodę w
postaci bonu Sodexo o wartości 20,00 (dwadzieścia) złotych (zgodnie z przelicznikiem: 50 godzin/20,00 zł, 100
godzin/40,00 zł, 150 godzin/60,00 zł itd.).
Organizator:
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a)

3.

Do 18 lutego 2017 roku Organizator ustali Uczestników konkursu uprawnionych do otrzymania nagrody
(Zwycięzców) i poinformuje ich o tym fakcie droga mailową.
b) Do 15 marca wyśle Zwycięzcom za pośrednictwem poczty lub kurierem należne im nagrody.
Obowiązkiem danego Zwycięzcy jest przekazanie Organizatorowi - do 28 lutego 2017 roku - adresu, na który
wysłana ma zostać nagroda, pod rygorem utraty do niej prawa.
§4.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.
2.

3.

4.

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu
wyłonienia Zwycięzcy, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagrody. Dane osobowe będą zbierane
i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród. Osobom
udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień kontroli przetwarzania danych
określonych w art. 32 ustawy przywołanej w ust. 2 powyżej, to jest prawo do: dostępu do danych, możliwości ich
poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych i wizerunku nagrodzonych Uczestników we wszystkich
należących do niego serwisach internetowych, jak również w innych swoich materiałach promocyjnych.
§5.
TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI

1.

2.
3.

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez uczestników drogą
elektroniczną na adres konkurs@jobmangroup.pl w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zakończenia
konkursu.
Organizator deklaruje podjęcie działań zmierzających do wyjaśniania zaistniałych sytuacji w duchu współpracy,
partnerstwa i porozumienia.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zainteresowani powiadomieni zostaną drogą elektroniczną.
§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.
5.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmian w
Regulaminie, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie www Organizatora.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Regulaminu rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę
Organizatora.
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
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